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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000363-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUDOVICO WELLMANN DA RIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALZERINDA MARTINI REFATTI (RÉU)

JADERSON REFATTI DA SILVA (RÉU)

CLECI TEREZINHA REFATTI DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000363-10.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 36.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[DESPEJO PARA USO 

PRÓPRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUDOVICO 

WELLMANN DA RIVA Parte Ré: RÉU: CLECI TEREZINHA REFATTI DA 

SILVA, ALZERINDA MARTINI REFATTI, JADERSON REFATTI DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão 

contratual e cobranças de aluguéis vencidos com pedido liminar de 

desocupação proposto por Ludovico Wellmann da Riva em face de 

Alzerinda Martini Redatti, todos devidamente qualificados. A liminar de 

imissão de posse foi concedida ao Id. 3288394 condicionada ao depósito 

de caução. A imissão da posse foi efetivada como se denota ao Id. 

8164059. Ao Id. 6689825 foi certificada a inércia dos requeridos. Ao Id. 

9215531 a parte autora pugnou pela liberação do caução prestado, uma 

vez que foi certificado que os requeridos não apresentaram contestação. 

É o relatório do essencial. Decido. Considerando que os requeridos 

quedaram-se inertes (Id. 6689825), DECRETO-LHES a revelia, nos termos 

do art. 344, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Ademais, a caução tem caráter de cautela, uma vez que, ofertada a 

garantia, se a parte contrária for lesada pela antecipação de tutela, 

concessão de liminar etc., ela poderá ressarcir suas perdas através desta 

segurança. No caso dos autos, não se demonstra mais que há riscos a 

parte requerida, tendo em vista que a parte deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para apresentação de contestação. Assim, DEFIRO a liberação do 

montante depositado vinculado a estes autos em favor da parte autora. 

EXPEÇA-SE o competente alvará para liberação dos valores, a conta em 

ser indicada pela parte requerente. Em prosseguimento ao feito, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, considerando que o ônus incumbe à parte requerente, nos 

termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. Silentes as partes, considerar-se-á 

que o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide 

(art. 355, inciso I, do CPC/15). CONSIGNO que os prazos para a parte 

requerida correrão nos termos do art. 346, do CPC/15. Transcorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE. INTIMEM-SE. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 07 de Maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000689-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DA SILVA (EXEQUENTE)

I. D. S. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON VENANCIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000689-96.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: LUCILENE DA SILVA EXECUTADO: ADMILSON VENANCIO 

FERREIRA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerida (pessoa física) de que não possui recursos 

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

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) CONSIDERANDO que o presente 

processo é eletrônico (PJE), enquanto o acordo e sentença homologatória 

é físico (Código Apolo 125143); CONSIDERANDO o previsto na Portaria nº 

451/2016-PRES, do qual passou a ser obrigatório o uso do referido 

sistema desde o dia 05/09/2016, sendo que todos os processos, 

obrigatoriamente, deverão ser protocolizados e distribuídos por meio do 

PJe; CONSIDERANDO, ainda, a inovação trazida pelo CPC/2015, acerca do 

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

prestar alimentos, especificamente a regra prevista no art. 531, § 2º, do 

CPC dispondo que “o cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença”, surgiram dúvidas quanto a distribuição de pedidos 

como os dos presentes autos (execução de alimentos), justamente pela 

contradição entre o objetivo do referido sistema e a nova regra normativa 

supramencionada. No entanto, buscando dar vazão ao princípio da 

celeridade processual, bem como, preservar o interesse do (a) 

alimentando (a), fica DISPENSADO o desarquivamento do processo físico, 

haja vista não haver qualquer prejuízo às partes. Além disso, vejo que a 

parte exequente juntou cópia da r. sentença homologatória, bem como a 

sua certidão de trânsito em julgado. 4) INTIME-SE a parte executada 

pessoalmente, EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para efetuar o 

pagamento da obrigação alimentar em atraso, bem como as que se 

vencerem no curso da execução, no prazo legal de três (03) dias, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 5) 

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE. Em 

seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. 6) Se necessário for, poderá o Oficial 

de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 7) 

PROVIDENCIE-SE a Secretaria da Vara o necessário para o 

cadastramento do (a) menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, na 

qualidade também de autor (a), se for o caso. Ciência à Defensoria Pública 

e ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 04 de Maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003496-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA METALMIX LTDA ME - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003496-26.2017.8.11.0007 

AUTOR: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s) do 

reclamante: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA RÉU: METALURGICA 

METALMIX LTDA ME - ME Vistos. Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por 

Açofer Indústria e Comércio LTDA em face de Metalurgica Metalmix 

LTDA-ME, ambos qualificados. Pois bem, conforme mencionado em 

despacho anterior, a empresa requerida desenvolve as suas atividades 

na cidade de Nova Bandeirantes-MT (Rua Rio Grande do Sul, 01, Bairro 

Centro, Município de Nova Bandeirantes – Mato Grosso, CEP: 78.565-000). 

O artigo 53, III, “a”, do CPC, dispõe que é competente o foro do lugar onde 

está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Como se sabe, a 

competência para ajuizar a ação monitória permanece sendo o foro do 

domicílio do réu ou em tratando de negócio jurídico, a ação poderá ser 

ajuizada no foro de eleição convencionado entre as partes e previsto 

expressamente em cláusula contratual (artigo 63 CPC/15), sendo a 

primeira a hipótese dos autos, já que a parte exequente pretende receber 

os valores oriundos das notas fiscais colacionadas aos autos. Além 

disso, não foi juntado qualquer contrato que evidencie a existência de 

cláusula de eleição convencionada entre as partes. No entanto, o 

exequente ajuizou a presente ação monitória em Juízo diverso do onde 

está a sede da empresa executada, cuja competência para a propositura 

da ação é absoluta, salvo exceção da regra do artigo 63 do CPC, razão 
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pela qual, este Juízo oportunizou a manifestação da parte autora, que 

manifestou pela remessa dos autos à Comarca de Nova Monte Verde-MT. 

Portanto, em observância ao disposto no art. 53, inciso III, "a", do 

CPC/2015, DECLINO A COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento 

do presente feito, DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo da 

Comarca de Nova Monte Verde-MT. Cumpra-se, procedendo-se às baixas 

e cautelas de praxe. Alta Floresta/MT, 4 de maio de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003496-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALURGICA METALMIX LTDA ME - ME (RÉU)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas de materialização destes autos (Art. 204/CNGC), em virtude da 

Decisão que declinou a competência para o Juízo de Nova Monte 

Verde/MT, mediante emissão de Guia disponível no site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/servicoFacSimileSimi

lares, apresentando comprovante de pagamento no prazo de 5 (cinco) 

dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000705-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. P. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA NOIA SCHIRSNER OAB - 011.761.251-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LEANDRO PRAXEDES BRANCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000705-50.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: L. N. P. B. EXECUTADO: ANDERSON LEANDRO PRAXEDES 

BRANCO Vistos. 1) RECEBO a inicial, em todos os seus termos. 2) DEFIRO 

os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 3) CITE-SE a parte executada pelo rito do art. 523 do 

CPC/2015, pessoalmente para que, no prazo de quinze (15) dias, efetue o 

pagamento do débito a que foi condenada, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de dez 

por cento (10%) sobre o valor do débito e também honorários de dez por 

cento (10%). 3.1) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de quinze (15) dias. 3.2) Se decorrido tal prazo sem 

que haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 3.3) Transcorrido o prazo 

de quinze (15) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso 

do prazo também de quinze (15) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

caput, CPC/2015). 4) Após o cumprimento do item “3.3”, ABRA-SE VISTA 

dos autos ao Ministério Público. 5) Em seguida, conclusos, inclusive para 

apreciação do pedido contido no item “d”. 7) Se necessário for, poderá o 

Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 4 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001662-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001662-85.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA SILVEIRA DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

MOISES ROBERTO TICIANEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural 

c/c pedido de tutela provisória proposta por Maria Silveira dos Santos em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos. Alega a parte autora que sempre laborou na qualidade de produtora 

Rural, e que em 08/08/2016 requereu a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade rural junto à autarquia requerida, no entanto, foi 

indeferido. Assim, pleiteou pela procedência do pedido para o fim de que 

lhe seja concedida a aposentadoria por idade, na qualidade de 

trabalhadora rural, desde o indeferimento do requerimento administrativo. 

A inicial veio instruída com documentos. Recebida a inicial, foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita e na oportunidade foi determinada citação da 

parte requerida. Apresentada Contestação, pela autarquia ré foi alegada a 

ausência de provas quanto à qualidade de segurada especial, bem como a 

preliminar de prescrição. Despacho saneador em 19/02/2018, onde a 

preliminar foi rejeitada, em seguida foi realizada audiência de instrução e 

julgamento na data de 03/04/2018. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. Fundamento e decido. Pois bem. Estando o 

processo devidamente instruído, e não havendo preliminares a serem 

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

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

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

preencheu a carência necessária para obtenção do benefício pretendido. 

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

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

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente. Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Em se 

tratando de trabalhadores rurais “lavradores”, “diaristas”, a exigência de 

início de prova material para reconhecimento da sua atividade (art. 55, § 3º 

da Lei nº 8.213/91), não pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), 

mas, deve ser mitigada, pela consideração de que esse tipo de 

trabalhador não é assalariado, sem emprego permanente, nem registro 

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

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

prática, a negar-lhe acesso à Justiça. Com relação à idade mínima, tenho 

que a parte autora juntou documentação que indica nascimento em 

18/07/1961, logo, tinha na época da distribuição da ação, 55 anos de 

idade. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei de Benefícios, bem 

como o art. 201 da CF, a idade mínima para aposentadoria urbana por 

idade é de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, e para o 

trabalhador rural por idade, 60 anos para o homem e 55 anos para a 

mulher. Com relação à carência, o art. 48 da Lei de Benefícios estabelece 

que o trabalhador rural deve: (1) comprovar o efetivo exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. Considera-se início de prova material, para fins de 

comprovação da atividade rural, documentos que contêm a profissão ou 

qualquer outro dado que evidencie o exercício da atividade rurícola e seja 

contemporâneo ao fato nele declarado. Nesse condão, a requerente 

trouxe aos autos documentos necessários para configurar o início de 

prova material. No tocante ao início de prova material, adotam-se os 

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

possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais 

antigo apresentando, desde que amparado em convincente prova 

testemunhal colhida sob o contraditório”. “Súmula 73 do TRF/4: admitem-se 

como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em 

regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo 

parental”. “Súmula nº 32, da AGU: "para fins de concessão dos benefícios 

dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da lei 
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8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados como início razoável de 

prova material documentos públicos e particulares dotados de fé pública, 

desde que não contenham rasuras ou retificações recentes, nos quais 

conste expressamente a qualificação do segurado, de seu cônjuge, 

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

seu ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou 

agricultor, salvo a existência de prova em contrário”. Sobre a carência, 

ressalta-se que a legislação não exige a continuidade do período que será 

considerado para tal fim. Neste sentido, Ivan Kertzam (2015, p. 384), 

ensina que: “para efeito da redução de cinco anos, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício ou ao que cumpriu o requisito etário”. Importante destacar, 

também, que o período de carência pode ser comprovado pelos 

documentos exemplificativamente listados no artigo 106 da Lei n° 

8.213/1991, os quais podem ser corroborados pela prova testemunhal. 

Volvendo à hipótese dos autos, verifica-se que a autora possui 56 anos 

de idade, tendo comprovado que laborou nas lides do campo, em regime 

de economia familiar, de modo contínuo, com início de prova material 

fundado nos documentos que acompanham a inicial. Portanto, no caso 

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

com todos os elementos probatórios alegados na exordial. Assim, 

existindo comprovação da atividade rural exercida pela requerente, o 

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

igual forma, a prova testemunhal satisfaz sobremaneira o período de 

carência exigido pela Lei nº 8.213/91. De acordo com a jurisprudência 

pátria dominante, ante a realidade fática vivida pelos rurícolas e face à 

patente hipossuficiência dos trabalhadores do campo, até prova em 

contrário, os demais documentos acima mencionados, carreado aos 

autos, servem de início de prova material que comprove o exercício de 

atividade rural por parte da requerente. Vejamos: "PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. IDADE E ATIVIDADE RURAL 

COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR 

PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. 

Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a regra do § 2º do art. 475 

do CPC. Remessa tida por interposta. 2. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

do segurado à percepção do benefício. 3. Na hipótese, a parte-autora 

completou 55 anos de idade em 2007 (nascimento em 12/10/1952) 

exigindo-se, portanto, prazo de carência de 156 meses (1995 a 2007). O 

início razoável de prova material restou comprovado ante a apresentação 

da certidão de casamento, ocorrido em 07/02/1970, onde consta a 

profissão de seu marido como lavrador (fl. 24); das certidões de 

nascimento de seus filhos, ocorridos em 30/08/1987 e 22/05/1990, onde 

também consta a profissão de agricultor de seu marido (fls. 24/25); da 

declaração de cadastramento junto à Secretaria do Estado de Fazenda de 

Mato Grosso, de que o marido da autora desenvolve atividade 

agropecuária, datada de 15/08/2008 (fl. 25); da escritura pública de 

compra e venda de imóvel rural em nome da autora e de seu marido, 

datada de 27/02/2004 (fl. 26); das notas fiscais de produtos rurais, em 

nome do marido da autora, dos anos de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 

(fls. 25/39) e dos recibos de entrega de ITR, em nome do esposo da 

autora, relativos aos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 (fls. 40/44). 4. 

Produzida prova testemunhal de forma harmônica e consistente (fls. 

80/82), apta a corroborar o início de prova material colacionado aos autos. 

As testemunhas afirmaram de forma segura, que a parte-autora 

desempenhou labor rural no período de carência exigido como 

arrendatário. 5. (...) (TRF 01ª R.; AC 0067221-92.2014.4.01.9199; Segunda 

Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 06/11/2015)". – Grifo 

nosso Em suma, a prova testemunhal mostrou-se idônea a atestar a 

atividade rural do autora, pelo período exigido por lei (15 anos), bem como, 

complementa e amplia os documentos juntados aos autos. Sendo assim, 

restaram, inegavelmente, preenchidos os requisitos para a obtenção do 

benefício de aposentadoria rural, quais sejam: idade de 60 anos e 

exercício de atividade em regime de economia familiar no período do tempo 

correspondente à carência do benefício – cento e oitenta (180) meses, 

comprovados por início de prova material e corroborada por prova 

testemunhal. Contudo, forçoso ressaltar, que para o exame da 

contemporaneidade não deve ser exigida a prova ano a ano, REPITO, pela 

dificuldade de coleta de prova no labor rural, sendo que o importante é 

haver prova que leve ao convencimento de continuidade da atividade 

rural, mesmo pela confrontação da prova oral, de onde os documentos 

correspondentes a meados do período que se pretende comprovar, pode 

ser aproveitado para o todo. Tocante ao termo inicial do benefício, este 

será da data do requerimento administrativo, ou seja, 08/08/2016. Apesar 

de a autarquia ré ter apresentado a o extrato do CNIS, logo, se comprovou 

o exercício da atividade rural, mesmo que de forma descontínua, pelo 

período mínimo equivalente à carência do benefício (art. 142 da Lei 

8.213/91), não há que se falar em improcedência da pretensão. Importante 

ressaltar que o fato de o marido da autora ter exercido atividade urbana, 

por si só, não impede a autora de receber o benefício da aposentadoria 

por idade como trabalhadora rural. Assim, de acordo com os pedidos 

formulados, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício 

de aposentadoria por idade rural, imperiosa se faz a concessão do 

mesmo. Ante o exposto, nos termos do art. 490, do CPC/2015 JULGO 

PROCEDENTE o pedido para conferir a aposentadoria rural por idade ao 

autora Maria Silveira dos Santos e CONDENO o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício 

de aposentadoria rural por idade, desde a efetiva entrada do requerimento 

administrativo (08/08/2016), com renda mensal correspondente a um (01) 

salário mínimo vigente; b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas 

retroativas do benefício de aposentadoria rural por idade, desde o 

requerimento administrativo (08/08/2016), até a data da sua efetiva 

implantação, devendo incidir juros de mora, a partir da citação (súmula nº 

204, do STJ), de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção 

monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela; c) 

Por derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO à requerente TUTELA DE 

EVIDÊNCIA, conforme pleiteado na inicial, determinando a IMPLANTAÇÃO 

do beneficio de aposentadoria rural por idade, no prazo de trinta (30) dias. 

O perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da 

CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 

(um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do 

CPC/2015). Por força do art. 1288, § 1º, I a VI da CNGCJ, DECLARO: I) 

Nome da segurada – Maria Silveira dos Santos; II)Benefício concedido - 

Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda mensal atual - Renda mensal de 

um salário mínimo nacional; IV)Data de início do benefício – DIB – 

(08/08/2016); V) Renda mensal inicial – RMI – Um salário mínimo nacional; 

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

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

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 4 de maio de 2018. 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000779-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOURADO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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

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

Apelação apresentado pela Parte Requerida sob Id 12935392; II) intimar a 

Parte Autora para apresentar suas Contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, ao teor do Art. 1.010, §1º do CPC. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000520-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE SBARDELOTTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES LIMA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000520-12.2018.8.11.0007 

AUTOR: ADEMIR JOSE SBARDELOTTO Advogado(s) do reclamante: 

DIONE CARMO RAMOS RÉU: MOISES LIMA DA SILVA Vistos. Cuida-se de 

Ação Monitória ajuizada por Ademir José Sbardelotto em face de Moisés 

Lima da Silva, ambos qualificados. Pois bem, conforme se depreende dos 

autos, o requerido Moisés Lima da Silva, na Rua Buenos Aires, s/nº, 

Residencial Cora Coralina, Bairro Jardim das Américas município de 

Cuiabá/MT/Brasil, CEP 78.060.634. O artigo 46, "caput", do CPC, dispõe 

que: "A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens 

móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu". Nesse 

sentido: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO 

DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA – CÁRTULAS DE CHEQUES – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA – CITAÇÃO POR 

EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – DEFENSORIA PÚBLICA - 

CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – 

POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

I - Por cuidar de direito pessoal, a ação monitória fundada em cheque 

prescrito deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu. II - É 

possível a condenação da ré citada por edital e representada pela 

Defensoria Pública, esta na condição de curadora especial, ao pagamento 

das custas e despesas processuais, uma vez que, isso, por si só, não 

faz presumir a sua hipossuficiência econômica (Ap 70759/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017)". Assim, a 

competência para ajuizar a ação monitória permanece sendo o foro do 

domicílio do réu ou em tratando de negócio jurídico, a ação poderá ser 

ajuizada no foro de eleição convencionado entre as partes e previsto 

expressamente em cláusula contratual (artigo 63 CPC/15), sendo a 

primeira a hipótese dos autos, já que a parte exequente pretende receber 

os valores oriundos das notas fiscais colacionadas aos autos. Além 

disso, não foi juntado qualquer contrato que evidencie a existência de 

cláusula de eleição convencionada entre as partes. No entanto, o 

exequente ajuizou a presente ação monitória em Juízo diverso do onde 

reside o réu, cuja competência para a propositura da ação é absoluta, 

salvo exceção da regra do artigo 63 do CPC. Portanto, em observância ao 

disposto no art. 43, "caput", do CPC/2015, DECLINO A COMPETÊNCIA para 

o processamento e julgamento do presente feito, DETERMINANDO a sua 

REMESSA ao r. Juízo da Comarca de Cuiabá-MT. Intimem-se. Cumpra-se, 

procedendo-se às baixas e cautelas de praxe. Alta Floresta/MT, 4 de maio 

de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003603-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LUCIA PRATA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003603-70.2017.8.11.0007 

AUTOR: SEBASTIANA LUCIA PRATA OLIVEIRA Advogado(s) do 

reclamante: ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO, JOSE 

RENATO SALICIO FABIANO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Considerando as matérias alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte autora, para que se manifeste no prazo de 

15 dias, conforme dispõe o art. 350 do CPC/2015, com a manifestação 

certifique-se e após conclusos para as deliberações necessárias. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 7 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000870-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSA MARGARETE TONINI KUNTZ (EXECUTADO)

ELOIR CELSO KUNTZ (EXECUTADO)

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000870-34.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 91.945,04; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: ALLIANCE 

CONSTRUTORA LTDA - EPP, ELOIR CELSO KUNTZ, ELSA MARGARETE 

TONINI KUNTZ Vistos. Tendo em vista a que a parte executada até o 

presente momento ainda não pagou a referida dívida, bem como 

descumpriu o pactuado entre as partes (Id. 10022951), o que demonstra a 

sua intenção em não quitar o débito, DEFIRO o pedido de penhora “online” 

via BACENJUD, sobre eventuais ativos financeiros do executado Alliance 

Construtora Ltda – EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 

013564346/0001-64, no valor de R$ 82.990,32 (oitenta e dois mil 

novecentos e noventa reais e trinta e dois centavos). É que, como se 

sabe, a penhora, como ato indispensável ao feito expropriatório, 

reveste-se de inegável interesse público, na exata medida em que serve à 

realização de um direito consubstanciado em título ao qual a lei confere 

eficácia executiva. E esse interesse público exige sejam tomadas todas 

aquelas providências judiciais necessárias ao fiel cumprimento do direito já 

definido no título. Em outras palavras, porque a execução do título se 

refere à efetivação material de um direito nele consignado, merece a 

completa atenção do Judiciário, autorizando as medidas necessárias à dita 

efetivação. Diante dessa especial circunstância, entendo que merece 

deferimento o pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte 

devedora. Como se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do 

CPC/15, a penhora em instituição financeira é medida precedente às 

demais. Essa forma de efetivação da penhora em instituição financeira 

também foi bem definida no art. 854 do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a 

penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a 

requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, 

determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que 

torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Dessa 

forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de eventuais valores 

depositados em qualquer aplicação financeira do executado (os), limitado 

ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações. Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o (a) executado (a) para que, querendo e, no prazo de 05 

(cinco) dias, ofereça embargos. Neste caso, determino seja transferida 

para a conta única, vinculando o valor a este processo, com a lavratura 

do termo de penhora nos autos e consequente intimação das partes. Em 

sendo o valor bloqueado irrisório, será realizado o seu desbloqueio 

quando este for absorvido pelo pagamento das custas, nos termos do 

artigo 836 do CPC. Infrutífera ou insuficiente à providência, intime-se o 

exequente para que indique bens penhoráveis do executado certos e 

determinados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito, na forma do art. 921 III, do CPC/15. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 07 de Maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001143-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON HILARIO FERMINO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001143-13.2017.8.11.0007 

AUTOR: GERSON HILARIO FERMINO RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Compulsando os autos, vejo que a advogada subscritora da 
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contestação, Dra. Barbara de Oliveira Sodre Piona, inscrita na OAB sob n. 

13333O-MT, não juntou aos autos o devido instrumento procuratório, 

consoante atesta a certidão de id. 10073205. Pois bem. O artigo 76 do CPC 

dispõe que “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício”. Assim, com fundamento no artigo 

76 do CPC/15: 1. SUSPENDO o processo pelo prazo pelo de 15 (quinze) 

dias, a fim de que a parte requerida junte aos autos a procuração 

outorgada a advogada Barbara de Oliveira Sodre Piona, visando sanar a 

irregularidade na representação processual, sob pena de ser declarada 

revel (art. 76, § 1º, II, do CPC/15). 2. Transcorrido o prazo da suspensão, 

sem o atendimento da determinação acima, CERTIFIQUE-SE. Após, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações necessárias. 3. Caso 

cumprida a determinação, CERTIFIQUE-SE e em seguida, 

independentemente de nova conclusão, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o 

decurso do prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. 3.1. Fluido o prazo, com ou sem as manifestações, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 08 

de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000403-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. MARTINS ROJAS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000403-21.2018.8.11.0007. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: V. A. MARTINS ROJAS - ME 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. contra V A Martins Rojas - ME, ambos 

já qualificados. A inicial veio instruída com diversos documentos. Em 

decisão de Id. 11875256 foi determinada a emenda a inicial, para 

recolhimento das custas processuais. Ao Id. 12893832 a parte autora 

informou que as partes se compuseram extrajudicialmente, pugnando pela 

desistência da ação em tela. Vieram os autos à minha conclusão. É o 

relatório. DECIDO. Primeiramente, uma vez que devidamente emendada, 

recebo a inicial em todos seus termos. Ademais, analisando o feito, vejo 

que a parte requerida não foi citada, de modo que a extinção do presente 

feito independe da concordância da parte adversa. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, CPC/2015. 

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015. CONDENO a autora no 

pagamento das custas e taxas processuais. CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, após as formalidades legais, ARQUIVE-SE os autos, com as 

baixas e cautelas de praxe, observando-se, no tocante a eventuais 

custas remanescentes, o que dispõe a CNGC/MT. Deixo de proceder à 

baixa de restrições sobre o veículo, uma vez que inexiste qualquer ordem 

judicial deste Juízo neste sentido. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 08 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003130-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003130-84.2017.8.11.0007. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA EUGENIA DE LIMA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no 

silêncio pela inexistência e concordância, respectivamente. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Alta Floresta-MT, 08 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001009-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO AUGUSTO NEVES ZAMAR (REQUERENTE)

DANYELLE BIANCA NEVES ZAMAR (REQUERENTE)

EDSEL BENEDICTO ZAMAR JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AMELIA NEVES ALVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001009-83.2017.8.11.0007. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDSEL BENEDICTO ZAMAR 

JUNIOR, BRENO AUGUSTO NEVES ZAMAR, DANYELLE BIANCA NEVES 

ZAMAR Parte Ré: INVENTARIADO: MARIA AMELIA NEVES ALVES Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que na cópia da certidão de óbito da 

autora da herança (Id. 6094028), consta que a mesma tinha sua 

residência à Avenida Dra. Maria Auxiliadora Grissola, nº 01, Nova 

Conquista, Cuiabá-MT. Ocorre que, a art. 48, do CPC/15, dispõe que é 

competente o foro de domicílio do “de cujus”, razão pela qual, em primeira 

análise, este Juízo não tem competência para processamento e julgamento 

do feito, devendo o processo ser remetido à Comarca de Cuiabá-MT. 

Contudo, a fim de evitar decisões surpresas, nos termos do art. 10 do 

CPC/15, determino a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE. Após, ABRA-SE vistas ao 

Ministério Público, para parecer, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se o 

necessário. Alta Floresta-MT, 08 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003243-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UELINTON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003243-38.2017.8.11.0007. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: UELINTON JOSE DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Bradesco 

Financiamentos em face de Uelinton José da Silva, ambos qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com diversos documentos. Pelo despacho de 

Id. 108908901, foi determinada a emenda a inicial, para recolhimento das 

custas processuais, bem como, para a comprovação da mora. Ao Id. 

11292240 a parte autora requereu prazo para juntada de constituição de 

mora. A parte autora ao Id. 11371835, informou que a parte requerida não 

foi encontrada para ser notificada extrajudicialmente, no entanto, aduz que 

foi realizado o protesto em cartório. Em decisão de Id. 11462466, de ofício 

foi alterado o valor dado a causa, determinando a intimação da parte 
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autora para o recolhimento das custas complementares. Ao Id. 11766933 

a parte autora se manifestou, pugnando pela juntada dos comprovantes 

das custas processuais. Os autos vieram-me conclusos. É o sucinto 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que a parte autora não 

conseguiu comprovar a mora, mesmo intimada para tanto, pois mesmo que 

tenha trazido aos autos instrumento de protesto de n° 55899, inscrito no 

Livro 469, Folha 138, do Cartório Dalla Riva, verifica-se que o protesto em 

questão, é posterior a ajuizamento da ação. Mais precisamente, a decisão 

que determinou a intimação para a parte autora comprovar a mora (Id. 

10890890), foi proferida em 29/11/2017, sendo que, o protesto trazido 

pela parte requerente é datado de 15/12/2017, o que evidência que o ato 

foi realizado após o ajuizamento da ação, e consequentemente, não se 

vislumbra tempo hábil ao requerente de se manifestar, ou até mesmo 

purgar a mora. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO 

- PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - 

POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 

14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO 

PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

DESPROVIDO. A constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da 

ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, 

após a notificação ou protesto. Não se admite que a notificação ou 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor 

não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ 

AgRg no AREsp 520179/RS). (Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)” grifei. Ademais, dispõem os 

artigos 14 e 15, da Lei n° 9.492/97 (Lei do Protesto): “Art. 14. 

Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto 

expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo 

apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando 

comprovada a sua entrega no mesmo endereço. § 1º A remessa da 

intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por 

qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e 

comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento 

equivalente. § 2º A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, 

elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite 

para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do 

protocolo e valor a ser pago. Art. 15. A intimação será feita por edital se a 

pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização 

incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência 

territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a 

intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1º O edital será 

afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde 

houver jornal de circulação diária (...)”. Portanto, a documentação 

aportada aos autos não é suficiente para comprovação da mora, uma vez 

que não há prova constituída de que a parte requerida foi intimada da 

dívida, assim, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do 

artigo 321, parágrafo único, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, 

senão vejamos: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - 

não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321”. Logo, diante da 

omissão da parte autora, não comprovando a mora, a extinção é de rigor. 

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – 

AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA 

DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO 

- INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. (...) (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) (...) (Ap 157343/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)”. “AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – 

MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. A notificação 

válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição 

imprescindível para o recebimento da ação de busca e apreensão. Embora 

tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o 

requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e 

apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a 

aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que 

esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, 

o que não ficou comprovado. (Ap 5863/2018, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018)”. No mais, cumpre ressaltar 

que a determinação de emenda a inicial (Id. 10890890) observou o 

disposto no artigo 10, do CPC/2015. Posto isso e, com fulcro nos artigos 

321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do CPC/2015, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito 

proposto por Bradesco Financiamentos em face de Uelinton José da Silva, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do 

CPC/2015. CUSTAS pela parte autora. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias, observando-se, no tocante às custas devidas, o 

que dispõe a CNGC/MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta-MT, 08 maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001311-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001311-78.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Advogado(s) do reclamante: HUDSON JOSE RIBEIRO 

REQUERIDO: VILSON JOSE DA SILVA Vistos. Trata-se de Ação de busca 

e apreensão c/c pedido liminar ajuizada por BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento contra Vilson José da Silva, ambos 

devidamente qualificados. Conforme entendimento jurisprudencial, o valor 

da causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder ao valor 

da dívida (parcelas vencidas e vincendas). Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. BUSCA E 

APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR QUE DEVE 

CORRESPONDER À DÍVIDA PENDENTE. ADMISSIBILIDADE DA NOVA 

PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO CREDOR ANTES DA 

CITAÇÃO. REFLEXOS DA ALTERAÇÃO QUE DEVERÃO SER ANALISADOS 

NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AI 0453563-7 - Ponta 

Grossa - Rel.: Des. Vicente Del Prete Misurelli - Unanime - J. 13.02.2008)”. 

Compulsando os autos, vejo que a parte autora atribuiu à causa o valor de 

R$ 14.417,28 (quatorze mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e oito 

centavos), contudo, este não corresponde ao valor da dívida (parcelas 

vencidas e vincendas), uma vez que a planilha acostada aos autos indica 

que o valor do débito atualizado corresponde a R$ 73.195,68 (setenta e 

três mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), bem 

como descreve a petição inicial. A jurisprudência tem permitido a 
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retificação de ofício do valor da causa. Assim julgou o Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

JUÍZO FEDERAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO 

REVISIONAL DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - 

FIES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DADO 

À CAUSA SUPERIOR AO LIMITE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS, 

PORÉM NÃO-CORRESPONDENTE AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA 

DEMANDA. VALOR RETIFICADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO FEDERAL 

COMUM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. A 

competência dos Juizados Especiais Federais é absoluta e fixa-se, em 

regra, pelo valor da causa. 2. O valor da causa pode ser motivadamente 

alterado de ofício quando não obedecer ao critério legal específico ou 

encontrar-se em patente discrepância com o real valor econômico da 

demanda, implicando possíveis danos ao erário ou a adoção de 

procedimento inadequado ao feito. (...) Embora seja possível a retificação, 

de ofício, do valor atribuído à causa, só quem pode fazer isso é o juízo 

abstratamente competente. (...) (CC 97.971/RS, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

17/11/2008)”. Sendo assim, de acordo com a planilha de cálculo acostada 

aos autos, o valor da dívida é de R$ 73.195,68 (setenta e três mil, cento e 

noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), devendo ser este o 

valor da causa, razão pela qual, nos termos do § 3º do artigo 292 do 

CPC/15, RETIFICO DE OFÍCIO o valor dado à causa. Retifique-se a 

autuação, o registro e a distribuição. INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial (artigos 320 e 321 do 

CPC/2015), sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC): 1. 

Proceder ao recolhimento das custas processuais inicialmente atribuídas 

ou juntar aos autos os respectivos comprovantes; e 2. Proceder ao 

recolhimento complementar das custas devidas. 3. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 07 de maio de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000896-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. D. O. (EXEQUENTE)

NORMA FRANCISCA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS CARVALHO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000896-95.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: NORMA FRANCISCA DE OLIVEIRA EXECUTADO: ISAIAS 

CARVALHO DE OLIVEIRA Vistos. 1) RECEBO a inicial, em todos os seus 

termos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção 

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

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

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) CITE-SE a parte executada pelo rito do 

art. 523 do CPC/2015, pessoalmente para que, no prazo de quinze (15) 

dias, efetue o pagamento do débito a que foi condenada, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de dez por cento (10%) sobre o valor do débito e também 

honorários de dez por cento (10%). 3.1) Após decorrido o prazo de que 

trata o item anterior, caso haja informação de pagamento nos autos e ela 

não tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o 

que for de seu interesse, no prazo de quinze (15) dias. 3.2) Se decorrido 

tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que 

deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 3.3) 

Transcorrido o prazo de quinze (15) dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de quinze (15) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 

respeito (art. 525, caput, CPC/2015). 4) Após o cumprimento do item “3.3”, 

ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público. 5) Em seguida, 

conclusos, inclusive para apreciação do pedido contido no item “d”. 7) Se 

necessário for, poderá o Oficial de Justiça utilizar-se dos benefícios do 

artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 8) PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o 

cadastramento do menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, na qualidade 

de autor. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 04 de Maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002734-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MASTRANGELLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO OAB - MT5341/O-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002734-10.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar o(a)s Advogado(a)s da parte autora acerca da Petição de ID. 

13122170, solicitando nova data para realização de audiência, para 

manifestação no prazo de cinco (05) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 9 de 

maio de 2018.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003380-20.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Nos termos da Legislação vigente e do Art. 1.209 § 1º da 

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada no Id 13081967.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003563-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FELIPE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

- JURISDIÇÃO VOLUNTARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003563-88.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, MINISTÉRIO PÚBLICO, Retificação 

de Nome]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GABRIEL FELIPE DO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: - JURISDIÇÃO VOLUNTARIA 

Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Retificação de Registro de Nascimento, 

formulado por GABRIEL FELIPE DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA. Alega o 

autor que possui forte vínculo afetivo com sua avó paterna, haja vista esta 

ter participado de sua criação e que pretende a obtenção de nacionalidade 

Italiana, razões pelas quais pretende inclusão do sobrenome da avó 

paterna, almejando chamar-se “Gabriel Felipe Benette do Nascimento de 

Oliveira”. Recebida a inicial, deu-se vista dos autos ao Ministério Público, o 

qual requereu a procedência da ação Id. 12111796. Vieram-me os autos 

conclusos. É o quanto basta relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal: Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, sem 

contraditório e, ainda, por não vislumbrar a necessidade de se produzirem 
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provas, passo, de plano, ao julgamento do feito, nos seguintes termos: O 

pedido há que ser deferido. Realmente não consta na certidão de 

nascimento do autor o patronímico da avó paterna. A Lei de Registro 

Público, exige motivo relevante conforme se depreende do artigo 57 da Lei 

6.01 /73, vez que a situação é tida como excepcional e deve ser motivada. 

Entretanto, em casos como o que se apresenta nos autos, ora em 

comento, é de se justificar a referida alteração, pois, referido acréscimo 

não acarreta qualquer prejuízo a terceiros, razão inexiste para discordar 

do pedido. Neste sentido, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO. 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ 

PATERNA. POSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ACRÉSCIMO DO 

APELIDO DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.109 DO CPC. AUSÊNCIA 

DE PREJUIZO. Reconhecido e provido recurso. O art. 1.109 do CPC, abre a 

possibilidade de não se obrigar o juiz, nos procedimentos de jurisdição 

voluntária, à observância do critério de legalidade estrita, abertura essa, 

contudo, limitada ao ato de decidir, por exemplo, com base na equidade e 

na adoção da solução mais conveniente e oportuna à situação concreta. 

(resp nº 623.047/rj, 3ª t/STJ, relª. Minª. Nancy andrighi, DJ 14/12/2004, 

ementa parcial). Neste contexto, pertinente a retificação do registro civil, 

para inclusão do patronímico da avó paterna quando a alteração visa 

facilitar o reconhecimento social e prestigia o congraçamento familiar, não 

causando prejuízos aos demais apelidos da família ou de terceiros. (TJMT 

- APL: 1635952015, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de 

Publicação: 09/03/2016) “DIREITO CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. NOME CIVIL. 

RETIFICAÇÃO DO PATRONÍMICO. ERRO DE GRAFIA. PRETENSÃO DE 

OBTENÇÃO DE DUPLA CIDADANIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE 

DA PRESENÇA EM JUÍZO DE TODOS OS INTEGRANTES DA FAMÍLIA. 1. A 

regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome 

(prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, 

reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, 

excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou 

reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 

6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a 

terceiros. 2. No caso em apreço, o justo motivo revela-se presente na 

necessidade de suprimento de incorreções na grafia do patronímico para 

a obtenção da cidadania italiana, sendo certo que o direito à dupla 

cidadania pelo jus sanguinis tem sede constitucional (art. 12,§ 4º, II, a, da 

Constituição da República). 3. A ausência de prejuízo a terceiro advém do 

provimento do pedido dos recorridos - tanto pelo magistrado singular 

quanto pelo tribunal estadual -, sem que fosse feita menção à existência 

de qualquer restrição. Reexame vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. 

Desnecessária a inclusão de todos os componentes do tronco familiar no 

pólo ativo da ação, uma vez que, sendo, via de regra, um procedimento de 

jurisdição voluntária, no qual não há lide nem partes, mas tão somente 

interessados, incabível falar-se em litisconsórcio necessário, máxime no 

pólo ativo, em que sabidamente o litisconsórcio sempre se dá na forma 

facultativa. 5. Recurso especial não provido.” (STJ, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/09/2011, T4 - QUARTA 

TURMA). Assim, nos termos do 109 da Lei nº 6015/73, DEFIRO o pedido, 

determinando a expedição do mandado ao Cartório de Registro Civil 

competente, para que seja acrescentado ao nome do autor em referência 

o patronímico de sua avó paterna, como sendo: “BENETTE”, passando a 

constar o nome do autor GABRIEL FELIPE BENETTE DO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA, e expedindo-se nova certidão de nascimento, no prazo de 30 

(trinta) dias, a qual deverá ser encaminhada a este Juízo para 

posteriormente o autor comparecer em cartório para retira-la. CONSIGNE 

no mandado a ser encaminhado ao cartório competente que o autor é 

beneficiário da justiça gratuita. Sem custas. Após o cumprimento das 

providências supra, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. P.R.I.C. Alta Floresta, MT, 02 de abril de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003267-66.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003267-66.2017.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

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

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

pertinência. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 27 de abril 

de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001720-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD FERREIRA (REQUERENTE)

IRACEMA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

JANDIRA NATO FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

MARCOS NATO FERREIRA (REQUERENTE)

LEONARDO NATO FERREIRA (REQUERENTE)

JANISSE NATO FERREIRA (REQUERENTE)

BERENILDE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NATO FERREIRA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001720-88.2017.8.11.0007 Vistos, etc. Trata-se de 

requerimento de expedição de Alvará Judicial proposto por EDGAR 

FERREIRA, BERENILDE FERREIRA, IRACEMA FERREIRA GOMES, JANISSE 

NATO FERREIRA, MARCOS NATO FERREIRA, LEONARDO NATO 

FERREIRA e JANDIRA NATO FERREIRA GOMES. Alega em síntese que, 

são filhos de Sebastião Nato Ferreira, que veio a óbito em 03.08.2013. 

Ainda, que o “de cujus” deixou valores depositados em conta bancária. 

Desta feita, requerem a expedição de alvará judicial deixados pelo “de 

cujus”. Com a inicial foram juntados documentos ao Pje. Entre um ato e 

outro, constatou-se a existência de valores, requerendo o advogado da 

parte autora a expedição de alvará judicial em seu favor, vez que possui 

poderes para receber e dar quitação. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Preconiza o art. 666 do Novo Código de 

Processo Civil que independerá de inventário ou de arrolamento o 

pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 

1980. É a hipótese dos autos, na medida em que se trata de quantia 

depositada perante a instituição financeira em nome do falecido, Sebastião 

Nato Ferreira, nos termos da Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980. 

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido de expedição de Alvará 

Judicial, autorizando a parte Autora, através do advogado por si 

constituído, a sacar a quantia depositada junto ao Banco Bradesco e a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi 

Celeiro do MT, na conta de titularidade do falecido, Sebastião Nato 

Ferreira, com fulcro no artigo 2º, da Lei nº 6.858/80. Expeça-se alvará de 

autorização/levantamento. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, 

expeça-se o alvará judicial e arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 7 de 

maio de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001260-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA TURISMO EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001260-67.2018.8.11.0007 Vistos. Navegando 

pelos autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

processuais e taxa judiciária. Desta feita, DETERMINO à parte autora que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, realize o depósito das custas processuais e 

taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do atual CPC e consequente extinção do feito sem resolução de 

mérito. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 2 de maio de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001261-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CELSO ARAUJO SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001261-52.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

pedido de liminar de busca e apreensão formulado por ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA contra ANTONIO CELSO 

ARAUJO SOUZA, com base no Decreto-Lei 911/69. O contrato de 

financiamento com alienação fiduciária está regularmente formalizado 

entre as partes. Como reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou 

da inadimplência, o que se verificará por meio de carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário. Depois, vale registrar que a 

mora ocorre ex re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 

911/69, que assim dispõe: “A mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário”. Logo, do que se interpreta 

do texto legal, para a comprovação da mora, é imprescindível a entrega da 

correspondência no endereço do destinatário. Contudo, volvendo os olhos 

para o caso judicializado, conclui-se que a tentativa de notificação da 

parte devedora foi frustrada, uma vez que a correspondência retornou 

constando endereço “NÃO PROCURADO”, conforme se atém do 

documento de ID 12976054. Ora, tal situação indica que a 

correspondência não foi recebida nem pela parte devedora e nem por 

terceira pessoa. De fato, em casos tais, qualquer forma de comunicação 

pelo correio (se essa efetivamente não ocorreu) não possui o mínimo 

amparo legal. Pelo contrário, a obrigação é do comunicante diligenciar para 

que a correspondência chegue até a residência do destinatário, 

providenciando, inclusive, a notificação de terceiro, vez que não existe 

necessidade de notificação pessoal do devedor para que seja constituído 

em mora, bastando, para tanto, o recebimento da notificação no endereço 

do destinatário. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorrem os 

seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO VÁLIDA À COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NO CONTRATO. 

O agravante credor fiduciário não enviou notificação extrajudicial para o 

endereço do devedor fiduciante declinado no contrato, ou seja, não restou 

comprovada a mora contratual. Ausentes os pressupostos ao deferimento 

da medida liminar. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 

70063349096, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 19/03/2015). (TJ-RS - 

AGV: 70063349096 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de 

Julgamento: 19/03/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2015). RECURSO DE APELAÇÃO 

– BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO DE MORA ENVIADA PARA 

ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – 

NOVO ENDEREÇO FORNECIDO POR ÓRGÃO PÚBLICO – VALIDADE DA 

NOTIFICAÇÃO. Deve ser considerada válida a notificação de mora enviada 

para endereço diverso do constante no contrato de empréstimo quando 

comprovada a efetiva alteração de endereço pelo devedor. (TJ-MS - APL: 

08148040520158120001 MS 0814804-05.2015.8.12.0001, Relator: Juiz 

Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 04/11/2015, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 05/11/2015).” Ex positis, INTIME-SE o requerente 

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

comprovar a mora do devedor, ex vi do artigo 321 do CPC, uma vez que a 

falha apontada é sanável, sob as penas da lei. Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 2 de maio de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000628-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILTON DA ROCHA ROMERA MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000628-41.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

teor da certidão do Oficial de Justiça, cumpra-se o Oficial de Justiça a 

finalidade da missiva, consistente na realização da penhora e avaliação de 

bens em nome do executado Vanilton da Rocha Romera. Após, 

observadas as formalidades legais, devolva-se a presente missiva com as 

nossas homenagens. Alta Floresta, MT, 09 de maio 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001154-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M R PIRES DE MELO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANA DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

MICHAEL REGINALDO PIRES DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001154-08.2018.8.11.0007 Vistos. Indefiro o pedido 

de retificação no sistema PJe, ante a impossibilidade da realização, posto 

que o sistema busca os dados indicados junto a Receita Federal e 

considerando que não há prejuízo para as partes. CITE-SE o executado, 

com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o 

artigo 829 do Código de Processo Civil. O executado, independentemente 

de penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias 

após a juntada aos autos do mandado de citação, opor-se à execução por 

meio de embargos, nos termos dos artigos 231 e 915 do Código de 

Processo Civil. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, observando a ordem de 

preferência descrita no artigo 835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, 

e, de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 

1º, do CPC) e, em caso de bens imóveis, também deverá ser intimado o 

cônjuge do executado (art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, será dela intimado o executado, nos termos do 

artigo 841 do CPC. Na execução de crédito com garantia hipotecária, 

pignoratícia ou anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a 

coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será 

também esse intimado da penhora (art. 855, do CPC). Não encontrado o 

devedor, efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens do devedor 

suficientes para garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

procurar o devedor por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 

830, §1º, do CPC). Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi 

encontrado, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá 

intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a citação por 

edital do devedor. Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do 

débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, 

a verba honorária ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, 

do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 

9 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001417-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON FERNANDO PETRUCCI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001417-11.2016.8.11.0007 Vistos. Indefiro o pedido 

retro, considerando a sentença homologatória prolatada no feito. 

Cumpra-se a Secretaria de Vara integralmente a decisão proferida no Id n. 

12912308. Alta Floresta, MT, 9 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002618-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002618-04.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODINEI BATISTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., MOTOROLA 

INDUSTRIA LTDA Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide com 

base no art. 355, II do NCPC. I – Preliminar a) Ilegitimidade passiva A 

Primeira Reclamada suscita preliminar de ilegitimidade passiva, todavia não 

merece ser acolhida a preliminar, uma vez que a relação estabelecida se 

trata de relação de consumo. Nesta toada tem-se que ambas as 

reclamadas são fornecedoras e nesse sentido a responsabilidade civil 

entre as reclamadas é solidária nos termos do art. 18 do CDC. Desta feita 

não há que se falar em ilegitimidade passiva, devendo passar à análise do 

mérito da questão. b) Ausência de causa de pedir De igual modo não 

merece prosperar a alegação de ausência de causa de pedir, por pelo 

menos duas razões. Em primeiro lugar que essa preliminar se confunde 

com o conceito já expurgado de ilegitimidade passiva e em segundo lugar 

porque tal alegação é ampla genérica e não guardando dialeticidade com o 

caso em comento. II – Mérito Em síntese o Reclamante assevera que 

adquiriu um aparelho celular da Marca Motorola (segunda promovida)Moto 

G-4 de 16GB, na cor preta, no valor de R$999,00 (novecentos e noventa e 

nove reais) em 10 de dezembro de 2016. Em julho de 2017 o autor 

encaminhou referido aparelho para a assistência técnica, ante a 

apresentação de vícios no produto. Aduz que enviou o aparelho conforme 

fora orientado sem que houvesse o retorno do aparelho enviado. A 

Primeira Reclamada suscita preliminares já expurgadas, e no mérito, alega 

que o reclamante não demonstra ao menos Nota Fiscal da aquisição dos 

produtos ou qualquer fato constitutivo de direito. A Segunda Reclamada 

contesta alegando que teria realizado o reparo dentro do prazo legal, sem, 

contudo trazer qualquer elemento probatório de suas alegações. E por fim 

alega não haver danos morais, senão meros aborrecimentos. Desta feita é 

incontroverso que no presente caso houve o envio do aparelho para a 

assistência da reclamada sem o devido reparo. Logo a parte autora 

desincumbiu-se de seu ônus processual nos termos do art. 373, inciso I 

do NCPC, pois termo de coleta do aparelho. Já as partes requeridas não 

comprovaram a exclusão de sua responsabilidade. Deste modo, a 

responsabilidade é objetiva da ré, que não foi afastada por nenhuma 

excludente (art. 14, § 3.º do CDC), exsurgindo o dever de indenizar. 

Ademais nos termos do art. 18 do CDC todos os fornecedores respondem 

solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Há dano moral a 

ser compensado ante a perda de tempo útil da parte autora em se ver 

obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para solucionar problema simples, 

antes a recalcitrância da fornecedora na via administrativa. Sensação de 

impotência a que foi exposto o consumidor. Nesse o código de defesa do 

consumidor estabelece que o vício não sendo sanado no prazo de trinta 

dias o Reclamante faz jus a escolher entre substituição do produto, 

restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. E o pleito 

da Reclamante é no sentido de restituição do valor pago, direito que lhe 

assiste. No concernente aos danos morais entendo que a situação 

apresentada demonstra que o Reclamante até a presente data não 

recebeu seu aparelho de celular, reparado ou não, o que demonstra a 

indolência das Reclamadas no deslinde da demanda. Neste caso vislumbro 

que os transtornos transpassam os meros aborrecimentos adentrando na 

esfera de danos à personalidade. Nesse sentido a Turma Recursal já se 

posicionou que a ausência de reparo ante a tentativa administrativa de 

reparo, leia-se: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal Única Recurso Inominado nº 

0028841-68.2013.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: Romera Moveis e Eletrodomésticos Ltda. Recorrida: 

Norberta de Lima Ferreira EMENTA RECURSO INOMINADO. TELEVISÃO. 

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. TENTATIVA DE 

RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM ÊXITO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo vício do produto cujo problema não é 

solucionado em definitivo no trintídio legal, surge o direito à parte de ver 

restituído o valor por ele despendido. Descumprimento contratual que 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, pois a parte 

adquiriu refrigerador, o qual apresentou vício que impossibilitou sua 

utilização desde sua entrega. Tentativas de solução do impasse via 

extrajudicial, sem êxito. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não devendo ser reduzido o 

quantum arbitrado quando observados os critérios da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Danos materiais comprovados no importe de R$ 1.090,00 

(mil e noventa reais). Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 

(seis mil reais) que não comporta redução. Sentença mantida pelos seus 

próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

NELSON DORIGATTI - Juiz de Direito/Relator (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 288416820138110001/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 08/11/2016)” O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) CONDENAR solidariamente as requeridas ao pagamento à autora 

da quantia de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), a título de 

danos materiais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do efetivo 

prejuízo (Súmula n.º 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% 

a.m., a partir da citação; b) CONDENAR solidariamente as requeridas ao 

pagamento ao autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir 

da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Jeonathãn Suel Dias Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 

de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002618-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)
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MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002618-04.2017.8.11.0007 REQUERENTE: RODINEI BATISTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A., MOTOROLA 

INDUSTRIA LTDA Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento 

integral da condenação (petição num. 12456581) e a parte autora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta na petição num. 12464966. 

Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002618-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODINEI BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico n° 397281-9/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001487-91.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA BOBADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001487-91.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIA DA SILVA 

BOBADILHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto por BANCO BRADESCO, alegando 

impossibilidade de cumprir o determinado na sentença de ID nº. 12002107. 

É o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos constato que a 

pretensão da Embargante não merece prosperar. Senão vejamos. É 

cediço geral que os embargos declaratórios devem ser manejados com o 

escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão 

ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no julgado, consoante 

dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, 

vejo que inexiste qualquer das situações específicas estabelecidas na 

legislação supratranscrita. Em que pese a alegação da Embargante de que 

já compensou o cheque nº. 900053, e, portanto, não pode cumprir a 

determinação constante da sentença, vale observar que referido ato 

decisório constou expressamente: “CONDENAR a empresa Reclamada 

BANCO BRADESCO S/A a efetuar a compensação do cheque n° 900053, 

garantindo o cumprimento do título executivo nos termos de seu 

preenchimento, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)”. Insta 

salientar que o imbróglio que deu ensejo à causa é o fato de que a cártula 

emitida fora debitada da conta da autora, porém não creditada na conta do 

favorecido. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 12709574, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REFRILABOR REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIDROPLAN VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PETERSON MEDEIROS DE OLIVEIRA OAB - SC16231 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001496-53.2017.8.11.0007 REQUERENTE: REFRILABOR REFRIGERACAO 

LTDA - ME REQUERIDO: VIDROPLAN VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - EPP 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por VIDROPLAN 

VIDROS E ESQUADRIAS LTDA EPP alegando contrariedade e omissão 

havidos na sentença de ID nº. 12381067. É o necessário. DECIDO. Em 

análise percuciente dos autos constato que a pretensão da Embargante 

não merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os embargos 

declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda 

corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 

e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que inexiste 

qualquer das situações específicas estabelecidas na legislação 

supratranscrita. No que atine a contrariedade alegada, sob o argumento 

de que a sentença não coadunou com entendimento tomado quando da 

decisão liminar, é certo que o termo “contrariedade” trazido pelo artigo 

1.022 do CPC se limita a fatos narrados no interior teor da sentença e não 

a demais decisórios proferidos em ocasião diversa, ainda que no bojo do 

mesmo feito. Vale frisar que eventual entendimento tomado em qualquer 

momento anterior não vincula o julgador ao proferir o decisório estatal 

terminativo. É certo que a decisão que deferiu o pedido liminar consignou 

que: “No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, verifico que 

não resta caracterizada a relação de consumo que legitima a aplicabilidade 

do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, determino a inversão do 

ônus da prova apenas no tocante a documentos que estejam em poder do 

requerido, sem acesso pela parte autora”. Entrementes, em que pese 

referido apontamento então realizado, cinge-se dos autos que em sede de 

contestação a requerida não se insurgiu contra a questão em comento, 

sendo fato que pretende em sede recursal renovar a tese de defesa, com 

o escopo de alterar o mérito do julgado. A título de elucidação, calha 

anotar que o contrato social encartado aos autos (ID nº. 7993137) da 

conta de que a empresa autora explora atividades de: “FABRICAÇÃO DE 

MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA 

USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PEÇAS E ACECSSÓRIOS, COMÉRCIO 

VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 

APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO 

INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICONADO, DE VENTILAÇÃO E 

REGRIGERAÇÃO”. Em que pese a exordial não indicar a finalidade dada ao 

produto comercializado pela requerida, a nota fiscal de ID nº. 7993129 

descreve que a requerente comprou dois porta vidros e duas embalagens, 

o que corrobora a hipótese de que a empresa autora é destinatária final do 

bem adquirido, uma vez que não compõe os itens das atividades por ela 
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exploradas, caracterizando, assim, a qualidade de consumidor, prevista 

no Código de Defesa do Consumidor: Art. 2° Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. Nessa toada, inocorrente a contrariedade alegada. 

Afirma o embargante que a sentença foi omissa quando deixou de 

considerar o pedido de produção de prova oral. Porém, inobstante a 

irresignação da requerida quanto ao julgamento antecipado da lide, 

evola-se da contestação apresentada que não houve formulação 

expressa na realização de audiência de instrução, constando, tão 

somente no último parágrafo do petitório, o pedido genérico e de praxe 

quanto ao acatamento de todas as provas admitidas em juízo. Ademais, 

nenhuma das alegações rebatidas na tese de defesa indicou que a prova 

correspondente se daria de forma testemunhal. O artigo 30 da Lei nº. 

9.099/95 estabelece que a contestação conterá toda matéria de defensa, 

não podendo a parte inovar nesse sentido após tal oportunidade. Não 

havendo indicação específica de qual fato se pretendia provar que não de 

forma documental, perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide, 

em atenção ao que prevê o artigo 355, I, do CPC, o que constou da 

sentença em testilha. Referido decisório homenageia os princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei nº. 

9.099/95. Ainda, a inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

(RJTJSP, 115:207). Desse modo, não se vislumbra a incidência de omissão 

a ensejar cerceamento de defesa. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 12729513, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001091-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA METAL FORTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA VIEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001091-80.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: METALURGICA METAL FORTE 

LTDA - ME EXECUTADO: KEILA VIEIRA PEREIRA Vistos. Trata-se de Ação 

de Execução ajuizada por Metalurgica Metal Forte LTDA – ME em face de 

Keila Vieira Pereira, alegando ser credora da executada com base em 

duplicata emitida pela prestação de serviços de instalação de calhas na 

casa da ré. Analisando o documento que lastreia a presente ação 

executiva, verifico que não é hábil a embasar o ajuizamento de ação de 

execução. Com efeito, a ação de execução deve ser instruída com título 

executivo que preencha os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, 

de modo que ausentes qualquer destes requisitos, o exequente não tem 

direito à propositura de ação de execução. Apesar de o artigo 784, I, do 

NCPC elencar que a duplicata é título executivo, é cediço que a duplicata 

se constitui num título de crédito representativo de uma operação 

comercial, por força da legislação aplicável (Lei nº 5474/68), classificada 

como sendo um título de crédito causal, pois sempre está vinculada a uma 

causa que é um negócio comercial. Além da vinculação a um negócio 

comercial, compra e venda ou prestação de serviços, a duplicata deve, 

obrigatoriamente, conter aceite ou, na ausência deste, ser acompanhada 

pelo comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. 

Não é o que se verifica nos autos, uma vez que o documento que lastreia 

a ação de execução não contém aceite e não foi juntado pelo exequente 

recibo de entrega de mercadoria ou da prestação de serviço. Assim, como 

se trata de duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de 

mercadorias, é considerada inapta ao ajuizamento da ação de execução. 

A esse respeito, transcrevo os seguintes julgados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

DUPLICATAS SEM ACEITES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇAO DE 

ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS INEXISTÊNCIA DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO - RECURSO 

PROVIDO. “Não constitui titulo executivo extrajudicial a duplicata não aceita 

que, embora protestada, não esta acompanhada de documento que prove 

a entrega e recebimento da mercadoria” (REsp 31.854/BA; Rel. Min. Dias 

Trindade, 3ª T.; Julg. em 08/03/1993, DJ 12/04/1993, p. 6070, in 

www.stj.jus.br).” (TJMT, AI 82116/2010, DES. JURACY PERSIANI, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/06/2011, Publicado no DJE 07/06/2011) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO PÓLO 

ATIVO DO RECURSO - EMISSÃO DE DUPLICATA SEM CAUSA DEBENDI - 

FALTA DE ACEITE - NULIDADE RECONHECIDA - PROTESTO SUSTADO 

DEFINITIVAMENTE - RECURSO PROVIDO. Sendo a legitimidade ad causam 

uma das condições da ação, e portanto, matéria de ordem pública, pode 

ser argüida a qualquer tempo e analisada em qualquer grau de jurisdição. 

A duplicata é um título causal, portanto não se admite sua emissão sem 

que tenha havido um negócio jurídico entre as partes. A falta de aceite faz 

com que o protesto seja indevido, por ser a duplicata um título causal.” 

(TJMT - Tribunal de Justiça do Mato Grosso Número do Protocolo: 

6604/2004-Data de Julgamento: 18/5/2004) Diante disso, vê-se que a 

duplicata acostada ao processo virtual não tem eficácia cambial e não é 

hábil a embasar ação executiva, porquanto carece de requisito essencial 

para caracterizá-la como líquida, certa e exigível. Por derradeiro, é 

importante registrar que o exequente poderá se valer de outros meios 

processuais idôneos que o ordenamento jurídico lhe outorga (ação de 

cobrança ou monitória), no intuito de buscar o direito material que reputa 

ser titular. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a ação de execução sem resolução do 

mérito pela incerteza e iliquidez do título, com fundamento no artigo 485, I, 

do NCPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o processo 

eletrônico com todas as baixas, obedecidas as normas previstas na 

CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 8 de 

maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002416-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FURLAN CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002416-27.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE APARECIDO FURLAN 

CELESTINO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto por JOSÉ APARECIDO FURLAN 

CELESTINO, alegando omissão na sentença de ID nº. 11960147, 

porquanto, em tese, não analisou pedido de cancelamento do cartão de 

crédito e quantidade de parcelas assumidas no contrato. É o necessário. 

DECIDO. Em análise percuciente dos autos constato que a pretensão da 

Embargante não merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os 

embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda 

corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 

e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que inexiste 

qualquer das situações específicas estabelecidas na legislação 

supratranscrita. Em que pese a alegação de que a sentença é omissa 

porquanto não teria analisado pedido de cancelamento do cartão de 

crédito bem como pontuado sobre a quantidade de parcelas assumidas, é 

certo que referido decisório constou expressamente: “Todavia, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que o Reclamante recebeu 
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o valor R$ 4.005,00 mediante saque no cartão de crédito e, ainda, a 

juntada do contrato de cartão de crédito consignado (ID. 9935306) onde, 

no item “2” há previsão clara e precisa os valores utilizados no cartão de 

crédito teriam o valor mínimo das faturas descontados na falha de 

pagamento até o limite de 10% da remuneração. No mencionado contrato 

há ainda a previsão que a relação jurídica é por tempo indeterminado, ao 

contrário do alegado na inicial que haveria algum prazo final para o 

pagamento. Ademais, tais informações são ratificadas na solicitação de 

saque via cartão de crédito consignado. Repisa-se que os pleitos autorais 

partem da premissa do vício de consentimento e este deve ser plenamente 

demonstrado de sorte que da análise dos documentos carreados aos 

autos não se vislumbra qualquer cláusula dúbia, mal redigida, obscura ou 

ainda com letras ilegíveis. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados ao conjunto probatório produzido pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu a cobrança indevida. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito da parte autora”. Nessa senda, 

em que pese a insurgência da Embargante, tenho que não lhe assiste 

razão, porquanto na sentença vergastada encontra-se consignado os 

motivos que levaram a improcedência do pedido autoral. Ademais, é certo 

que referido decisório estatal julgou “improcedente a pretensão inicial”, e 

não havendo distinção sobre algum ponto específico, por obvio abrange a 

exordial em sua totalidade. Assim, demonstrada a irresignação da parte e 

o nítido intento de que sejam revistas às razões do julgamento, deverá 

valer-se da via adequada para tanto. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 12623755, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002083-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002083-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SONIA REGINA DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto por SONIA REGINA DE OLIVEIRA DOS 

SANTOS, alegando omissão na sentença de ID nº. 11494892, porquanto, 

em tese, não analisou pedido de cancelamento do cartão de crédito e 

quantidade de parcelas assumidas no contrato. É o necessário. DECIDO. 

Em análise percuciente dos autos constato que a pretensão da 

Embargante não merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os 

embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição, suprimir omissão ou dúvida ou ainda 

corrigir erro material existente no julgado, consoante dicção dos artigos 48 

e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 do CPC. In casu, vejo que inexiste 

qualquer das situações específicas estabelecidas na legislação 

supratranscrita. Em que pese a alegação de que a sentença é omissa 

porquanto não teria analisado pedido de cancelamento do cartão de 

crédito bem como pontuado sobre a quantidade de parcelas assumidas, é 

certo que referido decisório constou expressamente: “Todavia, 

examinando o conjunto probatório, verifica-se que a Reclamante recebeu 

o valor R$ 3.546,00 mediante saque no cartão de crédito e, ainda, a 

juntada do contrato de cartão de crédito consignado (ID. 9935306) onde, 

no item “2” há previsão clara e precisa dos valores utilizados no cartão de 

crédito teriam o valor mínimo das faturas descontados na falha de 

pagamento até o limite de 10% da remuneração. No mencionado contrato 

há ainda a previsão que a relação jurídica é por tempo indeterminado, ao 

contrário do alegado na inicial que haveria algum prazo final para o 

pagamento. Ademais, tais informações são ratificadas na solicitação de 

saque via cartão de crédito consignado. Repisa-se que os pleitos autorais 

partem da premissa do vício de consentimento e este deve ser plenamente 

demonstrado, de sorte que da análise dos documentos carreados aos 

autos não se vislumbra qualquer cláusula dúbia, mal redigida, obscura ou 

ainda com letras ilegíveis. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados ao conjunto probatório produzido pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu a cobrança indevida. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito da parte autora”. Nessa senda, 

em que pese a insurgência da Embargante, tenho que não lhe assiste 

razão, porquanto na sentença vergastada encontra-se consignado os 

motivos que levaram a improcedência do pedido autoral. Ademais, é certo 

que referido decisório estatal julgou “improcedente a pretensão inicial”, e 

não havendo distinção sobre algum ponto específico, por óbvio abrange a 

exordial em sua totalidade. Assim, demonstrada a irresignação da parte e 

o nítido intento de que sejam revistas às razões do julgamento, deverá 

valer-se da via adequada para tanto. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 12546549, com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOARES DALLA RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000421-13.2016.8.11.0007 REQUERENTE: RODRIGO SOARES DALLA 

RIVA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto por RODRIGO SOARES DALLA RIVA, contra a sentença ID nº. 

11711455, que julgou Embargos de Declaração pretérito. É o necessário. 

DECIDO. Sobre o cabimento de embargos de declaração contra sentença 

que julgou embargos de declaração, o ilustre doutrinador Nelson Nery 

Junior leciona: “É possível interposição de EmbDcl contra decisão, 

sentença ou acórdão proferido no julgamento de EmbDcl, desde que: a) 

subsista sem solução o vício apontado nos primerios EmbDcl (omissão, 

obscuridade ou contradição); ou que b) haja, na decisão sobre os EbmDcl, 

novo vício passível de correção por meio de EmbDcl. (...) Caberão EmbDcl 

enquanto não for extirpado o vício constante da decisão embargada”. 

(Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery 

Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 2.279). Entretanto, analisando o 

petitório retro apresentado, verifica-se que apesar de afirmar que nesta 

ocasião se insurge contra a sentença que julgou os embargos de 

declaração pretéritos, o seu teor em verdade repete a irresignação 

manifestada nos embargos de declaração anteriores. Explico. A sentença 

que julgou o feito extinguiu o pedido de indenização por danos morais sob 
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o argumento de que o autor carece de ilegitimidade ativa, porquanto 

entendeu: “No que pertine ao dano moral, entendo que o reclamante não 

possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais. Isto porque 

quem em tese sofreu danos morais foi seu pai Sr. FLÁVIO JOSÉ DALLA 

RIVA, paciente que teve o atendimento médico negado”. (Destaquei). 

Apresentado embargos de declaração pelo autor, ID nº. 11227423, sob o 

argumento de que: “A sentença tratou o pedido como se o autor estivesse 

pedindo danos morais em nome do falecido pai, pela dor e sofrimento 

experimentados por este. No caso, o fundamento da sentença não está 

equivocado em si mesmo, apenas aborda assunto impertinente que jamais 

fez parte dos pedidos”. A sentença de ID nº. 11711455 que julgou o 

primeiro Embargos de Declaração constou: “No caso dos autos, em que 

pese a insurgência do Embargante, tenho que não lhe assiste razão, 

porquanto na sentença vergastada encontra-se consignado os motivos 

que levaram procedência em parte do pedido autoral. Ademais, não há se 

falar em “melhor adequação ao direito a ser aplicado no caso vertente”, 

porquanto o atendimento do tal pleito implicaria em rediscussão da matéria 

acerca da aplicação ou não de determinado entendimento jurisprudencial 

ao caso em análise. Desta feita, não há que se falar em omissão, quando 

suscitados os elementos de convicção para julgamento da causa”. 

(Destaquei). Persistindo inconformismo do autor, este apresentou segundo 

Embargos de Declaração (ID nº. 11915883), fundamentando que: “A 

sentença foi extrapetita e ao mesmo tempo omissa! Por essa razão foi 

manejado os Embargos de Declaração. Todavia, o julgamento dos 

embargos de declaração fundamentou a inexistência de omissão tendo 

com base o pedido extrapetita, sem suprir a omissão do pedido de danos 

morais ao autor. Dessa forma, a decisão carece de complementação, quer 

dizer, do julgamento do pedido de danos morais sofridos pelo filho, haja 

visto que o que julgou (extrapetita) foi outra coisa, a saber, os danos 

morais sofridos pela pai e se tal direito transcenderia ao filho-autor. (....) A 

sentença tratou o pedido como se o autor estivesse pedindo danos morais 

em nome do falecido pai, pela dor e sofrimento experimentados por este. 

No caso, o fundamento da sentença não está equivocado em si mesmo, 

apenas aborda assunto impertinente, que jamais fez parte dos pedidos. 

Essa é, portanto, a parte extrapetita da decisão”. Como dito, em suma, se 

repete embargos de declaração anteriormente interpostos e conforme 

anteriormente decidido, não se vislumbra a incidência de situação 

ensejadora de embargos de declaração, seja do primeiro, seja do segundo 

manejados. Conforme afirmado no derradeiro decisório, os embargos de 

declaração não tem o escopo de modificar uma decisão, mas sim, revelar 

o verdadeiro sentido da decisão viciada, esclarecendo obscuridade ou 

dúvida, eliminando contradição ou suprindo omissão existente no julgado, 

não sendo esse o caso em testilha. Insta salientar que se o prolator da 

referida sentença entendeu que quem em tese sofreu dano moral foi o pai 

do autor, por óbvio, entendeu que não houve dano moral suportado pelo 

requerente. Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta sem 

resolução do mérito em relação ao dano moral, persistindo irresignação do 

postulante quanto ao entendimento adotado por ocasião do julgamento do 

feito, deverá valer-se da via adequada pra alterar o decisório estatal. Ante 

o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

no id n.º 11915883, com fundamento no artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

2 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000848-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS VALVERDE ARROTEIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (EXECUTADO)

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação dos Advogados das partes executadas 

do inteiro teor da decisão de ID nº 13089160. Certifico ainda, que procedo 

a intimação dos executados para, no prazo de quinze (15) dias, efetuarem 

o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011008-09.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA LISBOA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011008-09.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ADELINA LISBOA DE LIMA 

EXECUTADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. DEFIRO 

o pedido de desarquivamento do feito. Nos termos dos artigos 598 e 

seguintes da CNGC/MT, determino que seja procedida a intimação do 

solicitante para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito. INDEFIRO o pedido formulado no Id nº 12234015, uma vez que 

consta no Id nº 4714663 o alvará judicial devidamente assinado para 

liberação do valor em prol do executado. Ademais, em consulta ao sistema 

SisconDJ, verifico que fora liberado em favor do executado o valor de R$ 

2.273,28. Após o decurso do prazo, em caso de não manifestação, 

remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. Alta Floresta/MT, 8 de maio de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011292-80.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE AZEVEDO SODRE FLORENCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO)

JONAS TAVARES TRANNIN OAB - MT0018802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte executada do 

inteiro teor da decisão de ID nº 13049705 . Certifico ainda, que procedo a 

intimação do executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC).

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PARRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000816-68.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE PARRA 

CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. CITE-SE o 
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executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação de 

fazer constante no título executivo, sob pena de incidência de multa diária 

que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 461, §5º do 

Código de Processo Civil. Concomitantemente, INTIME-SE a parte 

executada para, no mesmo prazo acima assinalado, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 8 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001121-18.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIANE DOS SANTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço não está no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001495-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI GOMES DE OLIVEIRA EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte devedora para efetuar o 

pagamento integral da dívida, de acordo com o cálculo apresentado pela 

autora ou impugnar o valor, no prazo de 15 dias, sob pena de o valor 

devido ser acrescido de multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JOSE MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001144-61.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GERALDA JOSE MONTEIRO 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos. Retifique-se a 

autuação, substituindo a Prefeitura de Cuiabá por Município de Cuiabá no 

polo passivo, bem como incluindo o Detran do Estado de Mato Grosso, 

conforme constou na petição inicial. Citem-se os requeridos para 

comparecer à audiência de conciliação designada, advertindo-os de que o 

não comparecimento ao ato poderá resultar na decretação de revelia (art. 

20, Lei n° 9.099/95). Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 7 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001120-33.2018.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO FERNANDO 

CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerado 

que a parte autora juntou somente contrato de locação, porém sem 

assinatura das partes, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço atualizado. Caso 

o comprovante não esteja em nome do autor, deverá também juntar cópia 

do contrato de locação devidamente assinado, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de maio de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FERNANDO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001117-78.2018.8.11.0007 REQUERENTE: THIAGO FERNANDO 

CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerado 

que a parte autora juntou somente contrato de locação, porém sem 

assinatura das partes, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço atualizado. Caso 

o comprovante não esteja em nome do autor, deverá também juntar cópia 

do contrato de locação devidamente assinado, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 8 de maio de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011426-44.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEICIANE DA SILVA OLIVEIRA SUASSUNA GITASSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011426-44.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: CLEICIANE DA SILVA OLIVEIRA 

SUASSUNA GITASSI EXECUTADO: OI S/A Vistos. INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que o prazo 

para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e 

fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito espontâneo, 

conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do FONAJE e Súmula nº 10 da 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 8 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000975-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE LIMA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA FERNANDES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000975-11.2017.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 12.033,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: VANESSA DE LIMA FERNANDES Parte Ré: RÉU: JOAO 

PEREIRA FERNANDES Vistos. Homologo o pedido de desistência formulado 

pela parte requerente, ID. 12784748, e por consequência, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, VIII do Novo Código de Processo Civil, devendo ser dadas as 

baixas necessárias em eventuais gravames. Inexiste condenação da 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. 

Observadas as formalidades legais, deem-se as baixas necessárias. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de abril de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 10981-06.2017.811.0004 CÓDIGO 257177

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Oficiais de justiça da Comarca de Barra do Garcas 

e SINDOJUS- Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores e Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra 

do Garças

FINALIDADE:INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. sentença proferida(o) pelo juízo às 

fls. 191/196 dos autos supramencionados. RESUMO DA INICIAL: Tratam da 

conta corrente aberta para depósito das diligências dos oficiais de justiça 

destinadas ao cumprimento de mandados judiciais, que apresenta saldo 

considerável relativo a depósitos sem identificação do processo a que se 

destinam. Os oficiais de Justiça pedem restituição, este pedido deve ser 

analisado pela Diretoria do Foro e, após, consolidado o saldo disponível da 

conta identificado como depósitos de diligências pelo Departamento de 

Controle e Arrecadação, o Juiz Diretor do Foro deverá efetuar o repasse 

de tais valores aos Oficiais de Justiça da Comarca, assim como aos 

ex-servidores e eventuais sucessores daqueles que laboraram durante tal 

lapso temporal...Publique-se.Comunique-se.Cumpra-se.Cbá,29/05/2013. 

DECISÃO/DESPACHO: sentença prolatada às fls. 191/196, em síntese 

segue descrita: [...] Diante de todo o exposto: I - INDEFIRO o pedido de 

rateio do valor remanescente do saldo da conta nº 35.682-4, Agencia 

0571-1, do Banco do Brasil S/A, pretendido pelos OFICIAIS DE JUSTIÇA 

desta Comarca, nos termos da fundamentação exposta do tópico 16 ao 

33, desta decisão. II - DEFIRO A TRANSFERÊNCIA do valor de R$ 100,45 

(cem reais e quarenta e cinco centavos) ao CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

desta Comarca, referente ao depósito efetuado equivocadamente pela 

parte ré e sucumbente na conta de diligências desta Comarca, nos autos 

do processo de Código 211349 – 2ª Vara Cível. III - INDEFIRO o pedido de 

transferência do valor de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao CARTÓRIO DISTRIBUIDOR desta Comarca, referente aos 

autos do processo de Código 171853 – 4ª Vara Cível, por não ter sido 

creditado na conta de diligências desta Comarca, e sim, recolhido ao 

FUNAJURIS como custas e taxas judiciais, conforme guia nº 38632 (fl. 

165). IV - INDEFIRO o pedido de restituição do valor de R$ 262,16 

(duzentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) ao requerente 

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, referente aos autos de 

Carta Precatória de Código 261491, que tramitou junto à 4ª Vara Cível 

desta Comarca, por não ter sido creditado na conta de diligências, mais 

sim, direcionado à Central de Processamento de Diligências – CPD, pois foi 

recolhido por meio da guia nº 17883. V - DETERMINO o desentranhamento 

dos documentos de fls. 168/178, para distribuição na Diretoria do Foro 

como Pedido de Restituição de Diligência não utilizada, a ser analisado 

conforme a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 – Versão 2, do Tribunal 

de Justiça (TJMT). VI - DETERMINO A TRANSFERÊNCIA EM 

CONSIGNAÇÃO ao Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, dos 

valores relativos aos 59 (cinquenta e nove) depósitos e ou transferências 

efetuadas na conta nº 35.682-4, Agencia 0571-1, do Banco do Brasil S/A, 

(conta de diligências), que se encontram sem a identificação do processo 

ao qual deveria ser vinculado, referente ao período de 01 de maio de 2016 

à 31 de agosto de 2016, devendo tais valores serem vinculados à estes 

autos no momento da transferência ao FUNAJURIS. VII - DETERMINO, POR 

FIM, A TRANSFERÊNCIA EM CONSIGNAÇÃO, ao Fundo de Apoio ao 

Judiciário – FUNAJURIS, dos valores relativos aos 65 (sessenta e cinco) 

depósitos efetuados na conta nº 35.682-4, Agencia 0571-1, do Banco do 

Brasil S/A, (conta de diligências), identificados, vinculados e não 

utilizados. [...] VIII - ENCAMINHEM-SE cópia desta decisão, aos gestores 

das 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª Varas Cíveis desta Comarca, para conhecimento e 

juntada nos processos que tiveram valores a eles vinculados transferidos 

ao FUNAJURIS, e nos que tiveram o requerimento de devolução deferido 

ou indeferido. IX - EXPEÇA-SE, EDITAL DE INTIMAÇÃO a todos os 

interessados acerca desta decisão. INTIMEM-SE. Expeça-se o necessário. 

Após, mantenham-se os presentes autos em arquivos provisórios, ante a 

possibilidade de ingresso de novos pedidos de reembolso. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilzevainy Rodrigues dos Santos 

Zanin (Gestora Administrativa 3), digitei. Barra do Garças - MT, 8 de maio 

de 2018. Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin. Gestora Administrativa3

Intimação

 Proc. n.º 10981-06.2017.811.0004

 Código 257177

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO (S) DO REQUERENTE, DR. Décio José 

Tessaro (OAB/MT 3.162) para, tomar ciência da r. sentença de fls. 

191/196, proferida nos autos e, encontra-se inserida no Sistema Apolo e 

no site do TJ/MT (Consulta de Processos Judiciais).

 Proc. n.º 3459-88.2018.811.0004

 Código 273845

 INTIMAÇÃO de TODOS OS INTERESSADOS para conhecimento da r. 

decisão de fls. 79/80, em síntese segue transcrita: [...] DETERMINO as 

seguintes providências: I – PROCEDA-SE a TRANSFERÊNCIA dos valores 

informados na Certidão de fl. 68, aos respectivos Oficiais de Justiça 

responsáveis pelo cumprimento do mandado expedido nos autos 

correspondente; II – EFETUE-SE A TRANSFERÊNCIA EM CONSIGNAÇÃO, 

AO FUNAJURIS, do montante referente ao saldo remanescente da referida 

conta bancária. III – Após, EXTRAIA-SE extrato atualizado para juntada 

nestes autos, e REQUISITE-SE, à gerência do Banco do Brasil S/A, 

Agencia nº 07140-4, o seu encerramento definitivo. IV - ENCAMINHEM-SE 

cópia desta decisão aos Gestores das Varas Cíveis desta Comarca, para 

conhecimento e juntada aos processos que tiveram valores vinculados 

devolvidos às partes, ou transferidos ao FUNAJURIS, bem como, para que 

tenham ciência de que não mais precisarão encaminhar diariamente a 

relação dos depósitos efetuados, na forma do art. 2º, da Portaria nº 

47/2015. V - Junte-se cópia desta decisão e dos atos subsequentes, nos 

autos de Pedido de Providências nº 10981-06.2017.811.0004 – Código 

257177, que se encontram em arquivo provisório na Diretoria. VI – 

PUBLIQUE-SE esta decisão no DJE, para conhecimento de todos os 

interessados. VII - COMUNIQUE-SE à Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, e à subseção local da OAB/MT, encaminhando-se 

cópia desta decisão, bem como daquela proferida nos autos de cód. 
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257177. 8 - Concluídas as determinações, ARQUIVE-SE.

 Proc. n.º 3459-88.2018.811.0004

 Código 273845

 INTIMAÇÃO de TODOS OS INTERESSADOS para conhecimento da r. 

decisão de fls. 79/80, em síntese segue transcrita: [...] DETERMINO as 

seguintes providências: I – PROCEDA-SE a TRANSFERÊNCIA dos valores 

informados na Certidão de fl. 68, aos respectivos Oficiais de Justiça 

responsáveis pelo cumprimento do mandado expedido nos autos 

correspondente; II – EFETUE-SE A TRANSFERÊNCIA EM CONSIGNAÇÃO, 

AO FUNAJURIS, do montante referente ao saldo remanescente da referida 

conta bancária. III – Após, EXTRAIA-SE extrato atualizado para juntada 

nestes autos, e REQUISITE-SE, à gerência do Banco do Brasil S/A, 

Agencia nº 07140-4, o seu encerramento definitivo. IV - ENCAMINHEM-SE 

cópia desta decisão aos Gestores das Varas Cíveis desta Comarca, para 

conhecimento e juntada aos processos que tiveram valores vinculados 

devolvidos às partes, ou transferidos ao FUNAJURIS, bem como, para que 

tenham ciência de que não mais precisarão encaminhar diariamente a 

relação dos depósitos efetuados, na forma do art. 2º, da Portaria nº 

47/2015. V - Junte-se cópia desta decisão e dos atos subsequentes, nos 

autos de Pedido de Providências nº 10981-06.2017.811.0004 – Código 

257177, que se encontram em arquivo provisório na Diretoria. VI – 

PUBLIQUE-SE esta decisão no DJE, para conhecimento de todos os 

interessados. VII - COMUNIQUE-SE à Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, e à subseção local da OAB/MT, encaminhando-se 

cópia desta decisão, bem como daquela proferida nos autos de cód. 

257177. 8 - Concluídas as determinações, ARQUIVE-SE.

 Proc. n.º 11946-18.2016.811.0004

 Código 233913

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO (S) DR. MAURO PAULO GALERA MARI 

(OAB/MT 3.056), a manifestar-se acerca do interesse no reembolso do 

valor remanescente de R$ 153,64 (cento e cinquenta e três reais e 

sessenta e quatro centavos), no prazo de 10 (dez) dias.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TELES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

SANTANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre 

a carta precatória juntada no Id 13002010, com a certidão negativa, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMEIRE DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SABRINA MIRANDA BRITO - MT0022125A-B para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 22/06/2018 

Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLORA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 25/06/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-67.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLORA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 
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do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2018 

Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com. . Alega 

em síntese a autora que sofreu descontos de saques em sua conta que 

pela modalidade não permitiria tais descontos. A promovida apresentou 

sua contestação que os argumentos do autor, invocados por resolução do 

BACEN não se referem a conta que alegou e que os descontos são legais. 

Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. A 

ação somente poderia prosperar se invocasse, por exemplo, revisão de 

cláusulas abusivas, principio da adequação da relação consumerista, ou 

outros institutos reparadores do desequilíbrio de partes contratuais, o que 

não foi o caso. Os argumentos genéricos da autora estão desprovidos de 

provas mínimas e não podem ter o condão de exercer convencimento 

capazes de infirmar procedência. A inversão do ônus da prova não pode 

superar a notória anemia de provas ora apresentada. Além disso, não 

ficou clara a extensão do dano principalmente que possa corroborar em 

que aspectos as ações anunciadas na exordial tenham afligido o 

patrimônio moral e criado sentimento e situações pejorativas a autora que 

mereçam ser reparadas. Ora, os fatos ocorridos e acima explicitados não 

levam à conclusão inexorável e automática de que houve sofrimento de 

ordem moral ao Reclamante, o que não se pode presumir em desfavor dos 

Reclamados, até porque o descumprimento contratual não gera dano na 

modalidade in re ipsa. Dessa forma, considerando que a causa de pedir da 

presente ação assenta-se no suposto defeito de prestação de serviço, e 

tal situação não foi comprovada, considerando a ausência de provas do 

alegado dano moral, e de elementos de contratação do serviço 

internacional, não há outra alternativa a este Juízo senão a de rejeitar o 

pedido formulado na petição inicial. Assim a ação toma nessa parte o rumo 

da improcedência. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os 

pedidos exordiais formulado, em relação ao Banco Bonsucesso. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 06 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

SP0211648A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-44.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ROBSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO ACAI LANCHES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RODRIGO XAVIER GUIMARAES - MT15338/O para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

05/06/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 18/06/2018 Hora: 17:00/mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 25/06/2018 Hora: 16:40 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BARBOSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 25/06/2018 Hora: 17:00/mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-21.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MURIELL MORAES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - MT0021665A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

26/06/2018 Hora: 12:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAN CLEVER FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/06/2018 Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002071-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos (Id 13057807), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000717-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CALSOLAIO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

GILSON ALVES LINO JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/06/2018 Hora: 13:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011337-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HEVERTON ALMEIDA OLIVEIRA E SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA OAB - MT0006775S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

valor depositado nos autos (Id 12715095), requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/06/2018 Hora: 13:20 , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/06/2018 Hora: 13:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010247-84.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLENDA GONCALVES DOS SANTOS OAB - MT0013639S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, face o 

trânsito em julgado do acórdão constante no Id 12367260, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/06/2018 Hora: 13:40 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

MT0011065S-A, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 26/06/2018 Hora: 13:40 /MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BEATRIZ BATISTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

JULIANI & SANTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AURELIO TEIXEIRA SANTOS - MT24331/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 26/06/2018 

Hora: 14:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RUDSON FERNANDES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ESDRA SILVA DOS SANTOS - MT0015916A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 26/06/2018 

Hora: 16:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-05.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BUENO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - 

MT0008963Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/06/2018 Hora: 17:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001849-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. H. F. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. W. D. R. L. (REQUERIDO)

 

Número do Processo: 1001849-62.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

MARTHA HELENA FERRAZ GOMES REQUERIDO: FREDSON WILIAN DOS 

REIS LEMES Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda proposta por Martha 

Helena Ferraz Gomes em desfavor de Fredson Willian dos Reis Lemes, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Compulsando 

detidamente ao sistema processual Apolo, constata-se que está em 

trâmite medida de proteção (código 228801) em favor das crianças G. G. 

L. e E. F. L. L. Dessa maneira, tendo em vista o que dispõe o art. 2º, 

parágrafo único, da Portaria nº 77/2016-PRES do Egrégio Tribunal de 

Justiça, no que diz respeito à propositura de incidentes processuais e 

ações conexas aos processos que tramitam por meio físico, deverá a 

parte autora promover a materialização e posterior distribuição do feito 

fisicamente a fim de evitar decisões conflitantes. Diante do exposto, 

proceda-se ao arquivamento deste feito com as baixas e anotações de 

estilo. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 27 de abril de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001809-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELI APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI MACIEL DE CAMPOS (REQUERIDO)

TAISA SILVA DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001809-51.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NEUZELI APARECIDA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: DAVI MACIEL DE CAMPOS, TAISA SILVA DE 

CAMPOS Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de União Estável 

“Post Mortem” proposta por Neuzeli Aparecida da Silva Santos em 

desfavor do Espólio de Davi Maciel de Campos, representado por Taisa 

Silva de Campos, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a parte 

autora, em síntese, que convivera com o falecido pelo período de 26 (vinte 

e seis) anos de forma duradoura, pública e contínua, todavia, tornou-se 

dissolvida a união em razão do seu falecimento, sendo que da união 

nasceu a filha Taisa Silva de Campos. A requerida, filha da autora e do 

falecido, apesar de devidamente citada, não se manifestou, razão pela 

qual foi decretada sua revelia. Realizada audiência, nesta oportunidade, 

foram ouvidas três testemunhas, que confirmaram os fatos narrados na 

inicial. O Ministério Público manifestou-se, nesta oportunidade, 

favoravelmente aos pedidos. É o breve relatório. Decido. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos de existência válida e regular da 

relação jurídica processual, passo ao exame do mérito. O § 3º do artigo 

226 da Constituição Federal reconhece a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar. Este dispositivo constitucional encontra-se 

atualmente disposto expressamente no artigo 1.723 do Código Civil, que 

aponta os elementos para o seu reconhecimento. “É reconhecida como 

entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com objetivo de 

constituição de família.” No caso vertente, pelas provas produzidas, 

notadamente pelas declarações colhidas durante a oitiva das 

testemunhas, restou demonstrado que a Requerente realmente manteve 

uma convivência duradoura com o de cujus pelo período de mais de 20 

(vinte) anos. Neste contexto, provada está a união estável bem como a 

necessidade de seu reconhecimento. Nessa direção, tem decidido os 

Tribunais: AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. Verificando-se das provas 

produzidas nos autos a existência de convivência pública, contínua e 

duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, deve 

ser reconhecida a união estável post mortem, assegurandose aos 

conviventes direitos de natureza pessoal e patrimonial. (TJ-AC; AC 

2008.002196-7; Ac. 5.845; Câmara Cível; Rel. Des. Adair Longuini; DJAC 

17/03/2009; Pág. 4) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO 

DE SOCIEDADE DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIPLOMAS DE 

REGÊNCIA. LEIS ESTRAVAGANTES E ATUAL CÓDIGO CIVIL. PROVA 

DOCUMENTAL E ORAL QUE ASSESTAM PARA A CONVIVÊNCIA ESTÁVEL 

DO CASAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. É acepção do art. 226, § 3º da 

CF, que a união estável é convolável em matrimônio (rectius: sem 

impedimento para o matrimônio). II. Este comando constitucional está, de 

lege ferenda para o ano da promulgação do Texto Magno, disciplinado em 

duas Leis ordinárias, e no atual Código Civil. Havendo prova documental 

firme, coadunada pela comprovação de testemunhas, mormente de 

parentes do morto, in casu, genitora, irmão e sobrinho, não se pode julgar 

improcedente o pedido de União Estável. III. Reconhecida a affectio 

maritalis, devem ser reconhecidos os direitos da companheira a 
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participação dos aqüestos e respectivos direitos patrimoniais pos mortem. 

lV. Precedentes. V. decisão unânime. (TJ-CE; AC 2007.0002.9740-0/1; 

Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Celeste Thomaz de Aragão; DJCE 

05/02/2009; Pág. 40) CF, art. 226. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e RECONHEÇO a União Estável “Post Mortem” entre Neuzeli 

Aparecida da Silva Santos e Davi Maciel de Campos, por 26 (vinte e seis 

anos), até a data do falecimento do “de cujus”, e, em consequência, 

declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, uma 

vez que a Requerente faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações estilo. Intimem-se. Às providências necessárias. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000418-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

YUARA NAAN ARAUJO ARRUDA (REQUERENTE)

Y. N. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDILVA JESUS DE ARAUJO ARRUDA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000418-27.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RONEY MENDES DE ARRUDA, 

YUARA NAAN ARAUJO ARRUDA, YASLIN NAAN ARAUJO ARRUDA 

INVENTARIADO: LEDILVA JESUS DE ARAUJO ARRUDA Vistos etc. Defiro 

o pedido formulado pelo parquet e determino a intimação do inventariante, 

via advogada constituída, para especificar o que se pretende pagar com a 

venda do automóvel, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Cumpra-se, ainda, a decisão anterior (ID 4649140), 

intimando-se a Defensoria Pública para manifestação em 15 dias. Às 

providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001943-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MONTECCHI VITORIO (REQUERENTE)

AIR MONTECHI VITORIO (REQUERENTE)

ISABELLA MONTECCHI DE MELO VITORIO CASCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO JORGE DA CUNHA OAB - MT0002493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MELO VICTORIO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001943-44.2017.8.11.0006 REQUERENTE: AIR MONTECHI VITORIO, 

LUCIANA MONTECCHI VITORIO, ISABELLA MONTECCHI DE MELO VITORIO 

CASCAO INVENTARIADO: ANTONIO CARLOS DE MELO VICTORIO Vistos 

etc. Intime-se o inventariante, via advogado constituído, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento no feito, conforme determinado 

anteriormente (ID 5867807), devendo acostar aos autos as certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, comprovante de recolhimento do ITCD, plano de 

partilha e prestação de contas do alvará deferido, bem como a prestação 

de contas referente ao alvará expedido, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, II ou art. 485, III, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006434-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

RONALDO DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA DIAS MOREIRA (INVENTARIADO)

FRANCISCO OSMIRO MOREIRA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1006434-94.2017.8.11.0006 REQUERENTE: RONALDO DIAS MOREIRA, 

CLAUDIA MARIA DIAS MOREIRA, JOSE EDUARDO DIAS MOREIRA 

INVENTARIADO: REGINA MARIA DIAS MOREIRA, FRANCISCO OSMIRO 

MOREIRA Vistos etc. Defiro o pedido retro e suspendo o feito por 30 

(trinta) dias. Decorrido o prazo de suspensão e devidamente certificado, 

intime-se o inventariante, via advogado constituído, para acostar aos 

autos as primeiras declarações, sob pena de aplicação do disposto nos 

art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no 

prazo de 10 (dez) dias. Com ou sem manifestação da parte autora, à 

conclusão. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000377-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERLI DORIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO (REQUERIDO)

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO (REQUERIDO)

VIVIANN VIEIRA MATTIELLO (REQUERIDO)

ANA LUCIA MATTIELLO (REQUERIDO)

LIZE MATTIELLO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000377-26.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ERLI DORIGO 

REQUERIDO: ANA LUCIA MATTIELLO, LIZE MATTIELLO DE OLIVEIRA, 

JULIANA VITORIA VIEIRA MATTIELLO, CARLOS ALBERTO MATTIELLO 

SOBRINHO, VIVIANN VIEIRA MATTIELLO Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado e suspendo o feito por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo 

mencionado e devidamente certificado, intime-se a parte autora para 

manifestação. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000685-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. D. O. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000685-33.2016.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE NESTOR DA SILVA 

REQUERIDO: CLEUSA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. 

Considerando o endereço localizado pelo Sistema de Informações 

Eleitorais, cite-se a Requerida no endereço em anexo (ID 12360340) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Expeça-se o necessário, citando e 

intimando-se as partes. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006526-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 24 de 252



RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT0011490A 

(ADVOGADO)

 

Número do Processo: 1006526-72.2017.8.11.0006 AUTOR: ELLIER FARIA 

RÉU: FABIANE DA SILVA Vistos etc. Proceda-se à atualização dos dados 

pessoais da representante da requerida nos autos. Certifique-se acerca 

da decisão proferida no agravo de instrumento de n.º 

1001302-40.2018.8.11.0000, juntando-a nos autos. Ademais, tendo em 

vista os poderes conferidos ao Dr. Anderson Tanaka Gomes Fernandes 

(OAB/MT 11490) pela representante legal de Maria Vitórya Silva Faria e 

Ana Beatriz da Silva Faria, citem-se a parte Requerida, através de seu 

advogado constituído, para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335, inciso III, com as 

advertências do art. 344, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo mencionado e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Em seguida, à conclusão. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002432-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NINA ROSA DE CAMPOS CACERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY DE CAMPOS CACERES (INVENTARIADO)

PAULINO CACERES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002432-18.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NINA ROSA DE CAMPOS 

CACERES DA SILVA INVENTARIADO: PAULINO CACERES, DARCY DE 

CAMPOS CACERES Vistos etc. Indefiro por ora o pedido de conversão do 

presente inventário para alvará judicial, uma vez que até a presente data 

não foram apresentadas as primeiras declarações e, por conseguinte, a 

citação dos herdeiros para manifestação. Dessa maneira, intime-se a 

inventariante, via advogado constituído, para acostar aos autos as 

primeiras declarações, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, 

inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 

10 (dez) dias. Apresentada as primeiras declarações, citem-se os 

herdeiros para manifestação no prazo legal. Em seguida, à conclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de abril de 2018. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000235-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WYARA DIMAS DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

VALTAIR DIMAS DE SOUZA (REQUERENTE)

YONARA DIMAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Número do Processo: 1000235-22.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

VALTAIR DIMAS DE SOUZA, YONARA DIMAS DE SOUZA, WYARA DIMAS 

DE CAMPOS SOUZA Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, 

sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o 

parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Alvará 

Judicial proposto por Valtair Dimas de Souza, Yonara Dimas de Souza e 

Wyara Dimas Campos de Souza no intento de obter autorização judicial 

para auferir levantamento de valores não sacados em vida pela de cujus 

Adiley Gomes de Campos. Tendo em vista que a parte autora não possui 

informações acerca do valor correspondente, expeça-se ofício ao Banco 

do Brasil, para que informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o 

quantum atualizado a disposição dos herdeiros da falecida Adiley Gomes 

de Campos. Ademais, intime-se a parte autora, via advogado constituído, 

para regularização processual de Yonara Dimas de Souza e Wyara Dimas 

Campos de Souza, juntando-se aos autos os respectivos documentos 

pessoais de identificação no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

e com o retorno do expediente, à conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres, 11 de abril de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003317-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

T. D. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

 

Número do Processo: 1003317-32.2016.8.11.0006 REQUERENTE: TATIANE 

DELFINA DA SILVA REQUERIDO: JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por Tatiane Delfina da Silva 

em desfavor de José Ferreira de Oliveira, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Narra a requerente, em síntese, que contraiu matrimônio com o 

requerido no dia 06 de julho de 2012, sob o regime de comunhão parcial de 

bens, sendo que estão separados de fato há mais de 07 (sete) meses à 

época da distribuição dos autos. Acrescenta que desta união não 

advieram filhos e tampouco bens a serem partilhados. Assim, ante a 

impossibilidade de reconciliação entre as partes, requer que seja 

decretado o divórcio. Com a inicial, vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a inicial e designada audiência de conciliação e mediação, o 

requerido manifestou-se pelo reconhecimento jurídico dos pedidos 

formulados e pelo cancelamento da referida audiência (ID 12163995). 

Desnecessária a intervenção do Ministério Público ante a ausência das 

hipóteses previstas no art. 178 e incisos do Código de Processo Civil. É o 

relatório. Decido. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao requerido 

José Ferreira de Oliveira, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, ante o reconhecimento jurídico dos pedidos 

formulados na inicial, entendo desnecessária a realização da audiência 

designada nos autos, portanto, determino o imediato cancelamento do ato. 

Tendo em vista que os requerentes são maiores e capazes, não havendo 

nenhuma irregularidade ou vício processual a ser sanado preliminarmente 

e, por não haver necessidade de outras provas, cabe o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, motivo pelo qual 

passo, de imediato, a decidir sobre o mérito. A presente ação deve ser 

julgada procedente, senão vejamos. O artigo 226, § 6º, da Constituição da 

República, que assim dispõe: Art. 226 (...) § 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. Outrossim, com o advento da emenda 

constitucional de n.º 66/2010, não é mais necessário se comprovar o 

lapso temporal de dois anos de separação de fato para que haja a 

dissolução do casamento pelo divórcio. Diante do exposto, e considerando 

o que mais dos autos consta, HOMOLOGO o divórcio requerido por 

Tatiane Delfina da Silva em desfavor de José Ferreira de Oliveira. Por 

consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve. Diante do exposto, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “a”, do Código de Processo Civil. Oficie-se o Cartório do 2º Serviço 

Notarial e Registral de Pessoas Naturais desta Comarca para as 

averbações necessárias. Sem custas e honorários face a gratuidade da 

justiça. Intimem-se. Após o trânsito e julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Cáceres, 12 de outubro de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002069-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO LACERDA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PALMIRA DE LACERDA PASSOS (INVENTARIADO)

 

Número do Processo: 1002069-60.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

SILVERIO LACERDA DOS PASSOS INVENTARIADO: PALMIRA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 25 de 252



LACERDA PASSOS Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, 

sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o 

parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

depreendem-se das informações prestadas pelo requerente na exordial 

que este é o único herdeiro. Desta forma, no caso em comento tenho que 

pode ser adotado o chamado arrolamento sumário, previsto no artigo 664 

do Código de Processo Civil, em face das afirmações narradas na inicial, 

tendo em vista que é uma forma abreviada de inventário e partilha no caso 

de concordância de todos os herdeiros, desde que maiores e capazes, e 

que o valor dos bens do espólio seja igual ou inferior a 1.000 salários 

mínimos. Entretanto, observo que para que seja adotado o arrolamento 

sumário, segundo o disposto no artigo 660 do Código de Processo Civil, 

constará dos autos, o valor dos bens do espólio, para fins de partilha e a 

oferta da partilha amigável, para que se torne possível a sua homologação 

de plano, nos termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a 

quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, 

juntando-se aos autos certidões negativas referentes aos imóveis, nas 03 

(três) esferas. Sem prejuízo da apresentação dos documentos acima 

mencionados, desde já nomeio como inventariante o Sr. Silvério Lacerda 

Passos, procedendo-se com a assinatura no termo. Posto isso, intime-se o 

inventariante para cumprimento das disposições dos artigos 660 e 

seguintes do CPC, juntando aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito, os seguintes documentos: a) a Guia 

comprovando o recolhimento do ITCD ou isenção em face do espólio, com 

base na GIA-ITCD (Guia de informação de Apuração do Imposto de causa 

mortis e doação), expedida pela Fazenda Pública Estadual; b) certidões 

negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal e Estadual em nome do “de cujus”; Intime-se a Fazenda 

Pública para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias quanto a 

avaliação dada aos bens do espólio. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão para homologação. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001285-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA VARLEIA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS WERLEI SILVA PINTO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1001285-83.2018.8.11.0006 REQUERENTE: SELMA VARLEIA SILVA PINTO 

INVENTARIADO: MATHEUS WERLEI SILVA PINTO Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 

observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio como inventariante a requerente, que prestará 

compromisso em cinco (05) dias. Tendo em vista que a inventariante 

informou que o falecido não deixou bens, razão pela qual pretende a 

declaração de inventário negativo, determino que a requerente acoste aos 

autos declaração, com firma reconhecida, acerca da inexistência de 

quaisquer bens, devendo ser alertada acerca da responsabilidade penal 

advinda de eventual declaração falsa. Em seguida, havendo interesse de 

incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004508-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT0013136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE FRAGA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

Número do Processo: 1004508-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: 

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA INVENTARIADO: VICENTE FRAGA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Inicialmente, defiro o pedido de depósito judicial dos 

frutos oriundos de locação de imóvel e 50% dos valores vinculados na 

conta corrente 11874-5, agência 0184-8, Banco do Brasil do espólio de 

Vicente Fraga de Oliveira. Certifique-se acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida para a comarca de Cuiabá/MT visando a citação do 

herdeiro Abel Fraga de Oliveira, juntando-a aos autos. Caso o herdeiro 

tenha sido citado, certifique-se acerca de apresentação de manifestação 

tempestiva. Certifique-se acerca de eventual manifestação tempestiva dos 

herdeiros Izaias Fraga de Oliveira, Mary Fraga de Oliveira, Rosileide Fraga 

de Oliveira, Hudson Fraga de Oliveira e Luiza Fraga de Oliveira. Expeça-se 

carta precatória para citação da herdeira Marileide de Oliveira Scarpino 

para manifestação acerca das primeiras declarações, no prazo de 15 

(quinze) dias e, em seguida, certifique-se nos autos. Ademais, intime-se a 

inventariante, via advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, dê prosseguimento no feito, conforme determinado anteriormente (ID 

9240770), devendo acostar aos autos as certidões negativas de débitos 

fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e 

comprovante de recolhimento do ITCD, sob pena de aplicação do disposto 

nos art. 622, II ou art. 485, III, ambos do Código de Processo Civil. 

Concluídas as citações e prazo para juntada dos documentos 

mencionados, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 18 de abril de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001696-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RAFAEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Certifico para os devidos e legais efeitos 

que o Recurso de Apelação de id: 12281438 é TEMPESTIVO. Certifico 

ainda que o Requerido, ora denominado Apelante efetuou o devido 

preparo, conforme guia de Id: 12281442. Nos termos do art. 203, § 4º do 

CPC, INTIMEN-SE o Requerente, ora denominado Apelado, através de seu 

advogado legalmente constituído, para que, querendo, responda ao 

recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). Cáceres MT, 9 de maio de 

2018. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003678-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE DAVI JUNKES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos do art. 203, § 4º. do CPC , 

INTIME-SE a Parte Requerente, por meio de seu(s) advogado(s) legalmente 

constituído(s), para que, manifeste-se acerca do id: 12944384 requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 10(dez)dias. Cáceres MT, 9 de maio 

de 2018. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004650-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DOMINGAS RAMOS (AUTOR)

DAURI FELIX DUTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SIMONE DE FATIMA ANICETO GIRALDELLI (RÉU)

SANDRA MARIA ANICETO GIRALDELLI (RÉU)

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI (RÉU)

SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

PJE n. 1004650-82.2017.811.0006 DESPACHO 1 – Considerando a 

ausência dos réus à audiência de conciliação designada, o pedido de 

decretação de revelia pelos autores e ainda o A.R (id. 11452908), 

CERTIFIQUE a Senhora Gestora quanto à realização ou não da citação de 

todos os réus, uma vez que o A.R anexado não se refere a nenhuma das 

partes desta demanda. 2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 

3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002030-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADICAL MOTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003931-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

PJE n. 1003931-03.2017.811.0006 DECISÃO Intimadas as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, a parte demandada 

informou, no id. 11546370, que pretende a realização de prova pericial 

grafotécnica para verificar as assinaturas lançadas nos contratos. E a 

parte autora, em petição de id. 128062453 manifestou requerendo também 

a realização de perícia grafotécnica no contrato objeto da lide. 1 - 

Considerando o pedido de perícia técnica para averiguação da assinatura 

constante do contrato anexado aos autos, formulado pelas partes 

demandada, a inversão do ônus da prova na decisão de id. 8699497 em 

favor da parte autora, bem como, tendo em vista a real necessidade no 

caso concreto, nos termos do artigo 465 do CPC, NOMEIA-SE como perito 

especializado um dos profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso, para a realização 

de exame pericial para apuração da grafia acostada ao documento de id. 

6831183 dos presentes autos, devendo responder ao seguinte quesito: A 

assinatura lançada no documento de id. 11579771 dos autos proveio do 

punho da parte autora? 2 - Para a realização da prova pericial, na forma 

do artigo 130, c/c o artigo 341, inciso II, ambos do CPC, NOTIFIQUE-SE a 

parte demandada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o 

original do documento cuja cópia é vista no id n. 11579771. 3 – INTIME-SE 

o Perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como o currículo com a devida comprovação de 

especialização e os contatos profissionais, principalmente endereço 

eletrônico. 4 – Após, INTIME-SE a parte demandada, na forma do artigo 95 

do CPC, para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser 

depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal 

fim, sob pena de preclusão. 5 – Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado 

para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes. 6 – INTIMEM-SE as partes acerca do 

local e da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência 

do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial ser 

apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito 

ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). 7 – As partes poderão 

arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, 

incisos I, II e III do CPC. 8 – As partes, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. 9 – Por fim, remetam-se os autos 

CONCLUSOS para demais deliberações. 10 – INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 09 

de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004858-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DE CARVALHO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEY DA SILVA CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

PJE n. 1004858-66.2017.8.11.0006 DECISÃO 1 – Diante do exaurimento da 

pretensão autoral, nos termos dos artigos 726 a 729 do CPC, conforme 

requerido na exordial, eis que os argumentos expendidos pela parte 

autora demonstram seu interesse na presente medida, na forma do art. 

726 do CPC, este juízo acolhe o pedido de id. 12240129 e determina que 

seja desentranhada a contestação e os documentos apresentados pela 

notificada, uma vez que não cabe apresentação de contestação devido à 

ausência de litígio. 2 – Uma vez que já foi efetivada a notificação 
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(id.11454374), INTIME-SE a parte autora para que extraia cópia integral do 

feito, já que tramita no sistema PJE, sendo impossível a entrega dos autos 

à parte autora, como determina o art. 729 do CPC. 3 – Cumpridas as 

diligências anteriores, ARQUIVEM-SE os autos no sistema PJE. – 

CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001879-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, previa: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar certidão de baixa de inscrição no CNPJ da empresa. 

Ora, a apresentação de tal documento não é suficiente para demonstrar 

hipossuficiência da pessoa jurídica e, assim, cumprir a exigência do 

enunciado da Súmula n. 481 do STJ, sobretudo quando descrito no 

referido documento que o motivo da baixa foi extinção por liquidação 

voluntária, nada mencionando acerca de quaisquer dificuldades 

financeiras da empresa. Não há ainda demonstração de que a empresa 

sofreu ou pediu recuperação judicial, sequer foi demonstrado em nenhum 

sentido por meio de documentos a movimentação financeira da empresa 
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requerente. Não bastasse, a empresa requerente poderia ter apresentado 

extratos bancários comprovando ausência de movimentação financeira ou 

saldos negativos, existência de dívidas ou mesmo certidões de não 

possuir veículos ou imóveis em seu nome, porém não o fez. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

físicas ou jurídicas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos 

deve ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas 

judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, 

sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos 

casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se 

ausente comprovação da situação de hipossuficiência econômica e 

financeira. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da 

CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de 

Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do 

pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção do processo, ante a ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001880-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET OAB - MT19792/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, previa: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 
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pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

limitando-se a juntar certidão de baixa de inscrição no CNPJ da empresa. 

Ora, a apresentação de tal documento não é suficiente para demonstrar 

hipossuficiência da pessoa jurídica e, assim, cumprir a exigência do 

enunciado da Súmula n. 481 do STJ, sobretudo quando descrito no 

referido documento que o motivo da baixa foi extinção por liquidação 

voluntária, nada mencionando acerca de quaisquer dificuldades 

financeiras da empresa. Não há ainda demonstração de que a empresa 

sofreu ou pediu recuperação judicial, sequer foi demonstrado em nenhum 

sentido por meio de documentos a movimentação financeira da empresa 

requerente. Não bastasse, a empresa requerente poderia ter apresentado 

extratos bancários comprovando ausência de movimentação financeira ou 

saldos negativos, existência de dívidas ou mesmo certidões de não 

possuir veículos ou imóveis em seu nome, porém não o fez. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

físicas ou jurídicas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos 

deve ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas 

judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, 

sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos 

casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se 

ausente comprovação da situação de hipossuficiência econômica e 

financeira. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da 

CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de 

Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do 

pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção do processo, ante a ausência de 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres-MT, 09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000713-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEROLINO OLIVEIRA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

PJE n. 1000713-30.2018.8.11.0006 DECISÃO 1 – Primeiramente, nota-se 

que até o momento não há formalização da penhora sobre o bem indicado 

na inicial, qual seja o imóvel localizado na Rua 1, Quadra A, nº 03, 

Residencial Portal do Pacífico, neste município, consoante reiterado em 

petição. 2 – Nesse diapasão, nos termos do item 4 do despacho retro, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação do bem indicado por meio de 

Oficial de Justiça, devendo o Sr. Oficial de Justiça se atentar para o 

disposto no art. 838 do Código de Processo Civil. 3 – Sendo realizados os 

atos mencionados, INTIME-SE o executado pessoalmente (art. 841, §2º do 

CPC), bem como o cônjuge (art. 842 do CPC) para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem sobre a constrição patrimonial (art. 841 do CPC) e 

a avaliação (art. 872, §2º do CPC). 4 – Com o resultado da avaliação 

determinada no item 2, INTIMEM-SE as partes para manifestação em 5 

(cinco) dias. 5 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para colacionar 

aos autos planilha atualizada do débito e requerer o que entender de 

direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC. Por fim, saliente-se que é entendimento deste Juízo que a 

alienação de bens penhorados deve ser realizada observando-se ordem 

preferencial, isto é, deve a exequente manifestar o interesse na 

adjudicação, caso não opte por esta modalidade, deverá utilizar-se 

inicialmente da venda por iniciativa particular, sendo que, somente na sua 

frustração, revelar-se-á cabível a expropriação judicial da coisa. 6– 

Cumpridas as determinações anteriores, venham os autos CONCLUSOS 

para as devidas deliberações. 7 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILINO METELO DE CAMPOS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1001460-14.2017.8.11.0006. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARIA APARECIDA DE LIMA Parte Ré: RÉU: 

BRASILINO METELO DE CAMPOS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de despejo para uso próprio cumulada com cobrança de alugueres 

ajuizada por ESPÓLIO DE BENEDITO MACIEL DE LIMA FILHO, representado 

pela inventariante MARIA APARECIDA DE LIMA em face de BRASILINO 

METELO DE CAMPOS, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe. Alega o espólio, por meio de sua inventariante que o de cujus 

firmou contrato de locação com o réu que, após o falecimento do 

proprietário do imóvel, os herdeiros e a viúva meeira decidiram encerrar o 

contrato de locação e comunicaram o réu de tal interesse para 

desocupação do imóvel no prazo de 4 (quatro) meses. Tal notificação 

ocorreu em 12.08.2016, sendo que a desocupação deveria ocorrer até o 

dia 31.12.2016. Na mesma notificação, o autor fora informado que o valor 

do aluguel sofreria reajuste nos últimos meses de locação (de setembro a 

dezembro), passando ao valor de R$ 1.350,00 (Um mil, trezentos e 

cinquenta reais). Sustenta que o réu, após notificado não pagou mais os 

valores a título de aluguel e não desocupou o imóvel. Com a inicial vieram 

os documentos. Em despacho inicial (id. 5022608), este juízo determinou 

que fosse emendada a petição inicial. A inicial foi emendada (id. 5905823). 

Em decisão de id. 6872436, este juízo recebeu a emenda, determinou a 

citação da parte ré e deferiu a liminar pleiteada, condicionando seu 

cumprimento ao oferecimento de caução. Em nova manifestação (id. 

8032515) a parte autora informou a este juízo que o réu desocupou o 

imóvel independente de mandado de despejo e requereu a extinção do 

feito em relação ao pedido de despejo, permanecendo a ação tão somente 

quanto à cobrança de aluguéis e acessórios. Em nova decisão (id. 

9782746) este juízo declarou a perda superveniente do objeto em relação 

ao despejo, em virtude da ausência de pretensão resistida e o 

prosseguimento da ação com relação aos demais pedidos, revogando a 

liminar concedida. A audiência de conciliação realizada em 30.10.2017 

restou infrutífera. A parte autora requereu a decretação da revelia e 

confissão em desfavor do réu e o julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram conclusos. II- Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Destarte, não 

havendo preliminares a serem analisadas, como também inexistem 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX CF/88, bem como do art. 371 do CPC. 

Considerando que a parte ré não contestou o pedido inicial, torna-se 

factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil) mormente porque as provas carreadas aos autos são suficientes 

para o julgamento da demanda com a consequente aplicação da regra do 

art. 344 do Código de Processo Civil, ensejando, assim, a procedência da 

pretensão. Apesar de a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil ser relativa, pela análise dos autos, os 

pedidos formulados pela parte autora merecem ser acolhidos, pois o 

conjunto probatório demonstra a tese esposada na inicial, sustentando a 

presunção que lhe favorece. Como o autor se desincumbiu de seu ônus 

em comprovar a existência dos débitos relativos aos aluguéis e 

acessórios do imóvel objeto da lide, inclusive com a desocupação 

realizada pelo locatário, ora réu, antes mesmo emissão de mandado de 

despejo, este juízo julga procedentes os pedidos contidos na peça inicial. 

III – Dispositivo Diante de todo o exposto, este juízo JULGA PROCEDENTES 

- deixando de decretar o despejo do réu, tendo em vista que o imóvel já foi 

devidamente desocupado - para o fim de: A) DECLARAR rescindido o 
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contrato de aluguel na data de 11.05.2017 (data da entrega das chaves). 

B) CONDENAR a parte demandada ao pagamento dos alugueres em atraso 

(de 01/09/2016 até 11/05/2017 - data da entrega das chaves, conforme 

recibo de id. 8032606), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na 

forma do artigo 406 do Código Civil, além de correção monetária pelo INPC, 

ambos a partir de cada vencimento. C) CONDENAR ainda o réu ao 

pagamento dos demais encargos provenientes do contrato de locação 

(energia e água) não pagos relativos ao período acima mencionado. D) 

CONDENAR a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, fixadas no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85, do CPC. Por fim, 

DECLARA-SE o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003674-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em manifestação apresentada pelas partes 

foi noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo (id. ). O 

processo veio concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em 

que se revela cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou 

extrajudicial), ainda que após a prolação de sentença de mérito, estando 

também satisfeitas os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, 

conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se 

impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Caso haja pedido, DEFERE-SE 

ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e 

DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. Ramon 

Fagundes Botelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003003-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO)

CAROLINE DOS REIS SANTOS OAB - SP373736 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE CHRISTIANE DE ALCANTARA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda. Forte em tais razões e 

em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por sentença, 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência 

formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. Caso haja 

pedido de desentranhamento de documentos, desde já este Juízo DEFERE, 

ressaltando que seja procedida a sua entrega ao procurador da parte ou 

pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, DEFERE-SE ainda o 

requerimento de desbloqueio do veículo junto ao CIRETRAN e DETRAN por 

meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela parte requerente. 

EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o 

processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007609-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Em audiência realizada perante o CEJUSC 

desta Comarca, houve a composição extrajudicial acerca do objeto desta 

demanda, requerendo a homologação, bem como a extinção do processo 

(id. 13037233). O processo veio concluso. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos 

disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso 

(judicial ou extrajudicial), ainda que após a prolação de sentença de 

mérito, estando também satisfeitas os requisitos gerais de validade do 

negócio jurídico, conforme estabelece o art. 104 do Código Civil de 2002, à 

medida que se impõe é a sua homologação judicial. Ante o exposto, este 

Juízo HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c 

art. 924, II ambos do Código de Processo Civil. Custas e honorários 

advocatícios na forma convencionada. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. Ramon Fagundes Botelho 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001430-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de 

julho de 2018 das 8h às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 9 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001456-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELY DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de 
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julho de 2018 das 8h às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 9 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA MENDES (AUTOR)

M. E. M. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de 

julho de 2018 às 8h às 12h, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 9 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001612-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 30 de julho de 2018 às 

13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 9 de maio 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002097-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DE ARAUJO ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RICCI STIGLIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002097-28.2018.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALCIDES DE ARAUJO ROCHA 

Parte Ré: REQUERIDO: MARCOS ANTONIO RICCI STIGLIANO Vistos, etc. 

Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do mandado. Após o 

cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos 

atos praticados, com as homenagens de estilo, e providencie baixa nos 

registros. Cáceres, 09 de maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002100-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002100-80.2018.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOANICE MARTINS DA SILVA Parte Ré: 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT 

ajuizada por JOANICE MARTINS DA SILVA em face de SEGURADORA 

LÍDER – DPVAT. Este Juízo adota o entendimento de que deve a parte 

exaurir a via administrativa de requerimento antes do ajuizamento da 

demanda judicial, já que é amplamente divulgado e de conhecimento 

público de que o recebimento da indenização referente ao aludido seguro 

pode ser solicitada administrativamente, inclusive sem o auxílio de 

intermediadores (http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat). 

Aliás, há orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o 

prévio requerimento administrativo para fins de preenchimento das 

condições da ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

- NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). Com efeito, deverá a parte autora emendar 

a inicial a fim de demonstrar que há pretensão resistida na espécie 

mediante a negativa de pagamento da indenização na esfera 

administrativa. Ante o exposto, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias, para que a autora emende a 

inicial, suprindo a falta apontada, sendo que a inércia resultará na extinção 

do processo sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003691-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003691-14.2017.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: VALDEIR COSME ALMEIDA 

ROCA Vistos, etc. Defiro o pedido de busca de endereço do Requerido, na 

qual obtive o seguinte resultado: CPF: 017.677.281-23 Nome Completo: 

VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA Nome da Mãe: VERA LUCIA DE 

ALMEIDA ROCA Data de Nascimento: 30/09/1987 Título de Eleitor: 

0027790301848 Endereço: R RUA SETE DE SETEMBRO 269 CENTRO CEP: 

78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome VALDEIR 

COSME ALMEIDA ROCA Título 027790301848 Data Nasc. 30/09/1987 Zona 

6 Endereço RUA JOAQUIM MURTINHO, S/N - CAVALHADA Município 

CÁCERES UF MT Data Domicílio 24/03/2004 Nome Pai VALDOMIRO ROCA 

Nome Mãe VERA LUCIA DE ALMEIDA ROCA Naturalidade CÁCERES, MT 

Cód. Validação 3f9b8683c93a1bb8d5292e7d3e5608eb Expeça-se 

mandado de busca e apreensão e citação do Réu, nos termos da decisão 

de id. 8134571. Cumpra-se. Cáceres/MT., 09 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001241-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BONFIN BASTOS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001241-64.2018.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: AILTON BONFIN BASTOS FILHO Parte 

Ré: RÉU: LP SAO PAULO EMPREENDIMENTOS LTDA Faculto a 

manifestação do Autor, para querendo no prazo de 05 (cinco) dias 

cumprir com o determinado no despacho de (ID 12315279) SOB PENA DE 

EXTINÇÃO POR DESÍDIA. Cáceres-MT, 09 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrihno Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001759-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MIRON TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE (RÉU)

ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA FREIRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO OAB - 105.176.771-72 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001759-25.2016.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: AUGUSTO MIRON TRINDADE Parte Ré: 

RÉU: ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA FREIRE, ESPÓLIO DE 

SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE REPRESENTANTE: BERTOLDO 

CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO Inexistindo documentação comprovando 

toda a cadeia de transferência da posse, esclareça a parte Autora quanto 

o interesse na produção de outras provas, especialmente testemunhal, no 

prazo de dez dias. Caceres, 9 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000987-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DO COUTO DA SILVA (AUTOR)

NOEL JOSE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000987-91.2018.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: NOEL JOSE DE ALMEIDA, ELIANA DO 

COUTO DA SILVA Parte Ré: RÉU: ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E 

FARIA Conforme manifestação do Autor (ID 12538556) DEFIRO o prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias, a fim de promover o regular andamento do 

feito. Intime-se. Cáceres-MT, 09 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006105-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON BELJE DE CAMPOS (AUTOR)

EMILENE DA GUIA SEBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT21445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006105-82.2017.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ADILSON BELJE DE CAMPOS, EMILENE 

DA GUIA SEBA Parte Ré: RÉU: ANNA CAROLINA BARBOSA SOUTO E 

FARIA Providencie a parte Autora o pagamento da diligência - id Num. 

12349744 para fins de citação e intimação, no prazo de cinco dias. 

Atente-se a parte a proximidade da data da audiência. Defiro o prazo 

solicitado na petição de id. Num. 12421954 - Pág. 1. Caceres, 9 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001075-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO VALDECI DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001075-03.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CALIXTO VALDECI 

DE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Nos termos do despacho 

de id. 1631910, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos para que seja redesignada nova data para realização de 

audiência concentrada. Anoto que a ausência da parte autora poderá 

acarretar na extinção do feito sem resolução do mérito por desídia, além 

de multa (art. 334, §8º, CPC). Sendo realizada a avaliação médica por 

ocasião da audiência, acaso não seja realizada composição amigável, e 

aportando aos autos o laudo, manifestem-se as partes no prazo de 15 

dias quanto ao laudo pericial, e, após, volvam-me conclusos os autos. 

Cáceres, 09 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NEVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003924-11.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 1.687,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: WALTER NEVES 

DE ALMEIDA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Arquive-se cumprindo-se as devidas 

formalidades. Cumpra-se. Cáceres, 09 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001365-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINE SILVA DE SOUZA (RÉU)

SILVANA BENTO GARCIA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001365-81.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 15.606,30; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RENATO CESAR PINTO DE 

ARRUDA ARANTES Parte Ré: RÉU: SILVANA BENTO GARCIA - ME, 

SUELEN CRISTINE SILVA DE SOUZA Vistos, etc. O art. 256, II, do Código 

de Processo Civil, dispõe que a citação por edital se dará quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a parte ré, 

sendo necessário, para tal, que tenham sido esgotadas todas as 

diligências possíveis para a sua localização. No caso dos autos, foram 

realizadas diligências em busca do paradeiro da Requerida Suelen 

Cristine, e nenhuma restou positiva (ids. 8326539, 10071882), inclusive foi 

informado o desconhecimento do paradeiro da mesma (id. 83266539). No 

entanto, compulsando os autos, observo que, de fato, não foi tentada a 

citação da Ré no endereço indicado no despacho de id. 9328315. Deste 

modo, dada a importância do ato processual, deve-se agir com precaução 

a fim de evitar prejuízos futuros, de modo que entendo pertinente a 

tentativa de citação da Requerida Suelen no seguinte endereço: Rua 

Nossa Senhora Aparecida, nº 364, Santa Isabel, Cáceres/MT. De outro 

lado, em atenção aos princípios do aproveitamento dos atos processuais, 

celeridade e economia processual, ressalto que a citação por edital 

somente será revogada se porventura a Requerida seja encontrada no 

endereço supracitado, caso em que não sendo citada no local, 

prevalecerá a citação por edital já realizada. Deste modo, cite-se a Ré no 

endereço indicado (Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 364, Santa Isabel, 

Cáceres/MT), nos termos do despacho inicial (id. 5853569). Não sendo 

encontrada e sendo mantida a citação por edital, intime-se a Defensoria 

Pública para que se manifeste, e, após, a parte autora para que requeira o 

que entender de direito. Anoto o prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

novamente conclusos. Cáceres, 09 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003468-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DE SOUZA RIBEIRO (AUTOR)

ADILSON FERREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO promovida por ADILSON FERREIRA LEITE e VÂNIA DE 

SOUZA RIBEIRO LEITE em face de JOSÉ PALMIRO e DALVA PINTO DA 

SILNA na pessoa de seu inventariante LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA. 

O acordo entabulado entre as Partes na Audiência de Conciliação 

(ID12077668), deve ser analisado após o cumprimento das demais 

formalidades. Determino para que a escrivania proceda com o 

cumprimento do despacho de (ID 10195470), qual seja: - tão somente a 

citação pessoal dos Confinantes, consignando-se as advertências legais 

(artigos art. 246, § 3º do CPC e 344, ambos do CPC); - por edital, a 

intimação de terceiros interessados, para a ciência dos termos do pedido 

inicial, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias, este nos termos do 

259, inciso I e III do NCPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, 

este com aplicação analógica; - a intimação da União, Estado, e ao 

Município, pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifestem, 

em 15 (quinze) dias, sobre o pedido, com aplicação analógica do art. 

216-A da Lei 6.015/73. Expeça-se o necessário. Após, volve-me concluso 

para sentença. Cáceres/MT., 09 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004011-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO LUIS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004011-64.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 320.000,53; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: PAULO SERGIO LUIS FERREIRA 

Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão do Oficial de Justiça (id. 11656109) nos seguintes 

termos: “Certifico que me desloquei até o endereço apontado no mandado, 

a saber, Rua da Membeca, 589 W, Bairro Maracanãzinho. Lá estando, 

PROCEDI A BUSCA, todavia, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À 

APREENSÃO do bem indicado, na ação em desfavor do (a) (s) Sr.(ª)(s). 

PAULO SERGIO LUIS FERREIRA visto que este (a) não foi encontrado (a). 

Por conseguinte NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À CITAÇÃO, por não ter 

localizado o requerido, tampouco o bem indicado. No local, onde funciona 

a empresa de Funilaria “DO JEFFÃO”, obtive contato diretamente com o 

proprietário, Sr. Jeferson da Silva, o qual afirmou que o executado é seu 

ex-cunhado, porém, que este jamais residiu ali, e que não sabe o 

endereço onde se encontra ou onde possa estar o bem. Durante a 

diligência no referido estabelecimento foi constatado que o veículo não 

estava naquele local. Ante o acima exposto devolvo o mandado em 

cartório para as providências.” . Desde já anoto que realizei buscas do 

endereço na Receita Federal e Justiça Eleitoral e consta: CPF: 

488.646.501-30 Nome Completo: PAULO SERGIO LUIS FERREIRA Nome da 

Mãe: MARIA ADAO FERREIRA Data de Nascimento: 03/10/1972 Título de 

Eleitor: 0016287341872 Endereço: R ANTONIO JOSE DA SILVA 1988-W 

JARDIM DONA AMELIA CEP: 78300-000 Municipio: TANGARA DA SERRA 

UF: MT Dados do Eleitor Nome PAULO SERGIO LUIS FERREIRA Título 

016287341872 Data Nasc. 03/10/1972 Zona 19 Endereço RUA ANTONIO 

JOSE DA SILVA1980 W - JARDIM AMERICA Município TANGARÁ DA 

SERRA UF MT Data Domicílio 08/07/2015 Nome Pai GERALDO LUIZ 

FERREIRA Nome Mãe MARIA ADAO FERREIRA Naturalidade CÁCERES, MT 

Cód. Validação 5d74aeac59edd668d18845dcde8f77dc Anoto o prazo de 

10 (dez) dias para que o autor requeira o que entender pertinente, caso 

em que sua inércia acarretará na extinção do processo sem resolução do 

mérito. Acaso solicite a expedição de carta precatória, desde já fica 

deferido o pedido. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003691-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR COSME ALMEIDA ROCA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Busca e Apreensão a ser oportunamente expedido. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 9 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Francielli Zarista de Souza (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001695-15.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 33.180,44; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BENEDITA 

BARTOLINA DA SILVA ALVES Parte Ré: EXECUTADO: FRANCIELLI 

ZARISTA DE SOUZA Vistos, etc. Conforme se extrai do mandado e 

certidão de ids. 12632844 e 12633148, a Requerida novamente não foi 

encontrada para citação. Assim, intime a parte Autora para manifestar e 

postular as medidas que entender cabíveis, notadamente indicando novo 

endereço para citação da Ré e/ou requerendo o que entender pertinente 

para tanto, no prazo de 15 dias. Anoto que dado o lapso temporal da última 

pesquisa realizada, efetuei nova consulta em busca de endereços da Ré, 

obtendo os seguintes resultados: CPF: 032.403.651-54 Nome Completo: 

FRANCIELLI ZARISTA DE SOUZA Nome da Mãe: LURDES ZARISTA Data 

de Nascimento: 04/03/1992 Título de Eleitor: 0031065871821 Endereço: R 

DR LEOPOLDO AMBROSIO FILHO 40 ATRAS DO POSTO SAUDE DNER 

CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome 

FRANCIELLI ZARISTA DE SOUZA Título 031065871821 Data Nasc. 

04/03/1992 Zona 20 Endereço RUA.JATOBA,QD.1612 PROX.SUP. 

MERC.SANCH - MAPIM Município VÁRZEA GRANDE UF MT Data Domicílio 

29/04/2008 Nome Pai JORGE DE SOUZA Nome Mãe LURDES ZARISTA 

Natura l idade VÁRZEA GRANDE, MT Cód.  Va l idação 

03b03773aacb39af4d70b67ede7c96ae Decorrido o prazo para 

manifestação da autora, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 09 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001395-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIYAHU NINIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001395-19.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 96.886,33; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: ELIYAHU NINIO 

Vistos etc. Nos termos do art. 702, §5° do Código de Processo Civil, 

faculto a manifestação da parte autora no prazo de 15 dias em relação 

aos Embargos Monitórios opostos nos autos. Designe audiência de 

tentativa de conciliação/mediação para ser realizada no Centro Judiciário. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 

de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001395-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIYAHU NINIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001395-19.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 96.886,33; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: ELIYAHU NINIO 

Vistos etc. Nos termos do art. 702, §5° do Código de Processo Civil, 

faculto a manifestação da parte autora no prazo de 15 dias em relação 

aos Embargos Monitórios opostos nos autos. Designe audiência de 

tentativa de conciliação/mediação para ser realizada no Centro Judiciário. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 09 

de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001779-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO RAMOS GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001779-16.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 28.858,48; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: LUIZ CLAUDIO 

RAMOS GOMES Vistos, etc. Aguarde-se a juntada do mandado para 

penhora e avaliação de bens (id. 12914259). Após a juntada, cumpra-se 

conforme determinado no despacho de id. 11509809. Deixo para apreciar 

o pedido do credor anexado no id. 13009617 juntamente com os demais já 

solicitados, em caso de não satisfação do crédito pela penhora de bens 

do Executado. Cumpra-se. Cáceres, 09 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004805-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE FATIMA GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004805-85.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 54.991,86; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: RÉU: EVA DE FATIMA GUIMARAES Vistos etc. 

Nos termos do art. 702, §5° do Código de Processo Civil, faculto a 

manifestação do autor no prazo de 15 dias em relação aos Embargos 

Monitórios opostos nos autos (id. 12900371). Designe audiência de 

tentativa de conciliação para ser realizada no Centro Judiciário desta 

comarca. Decorrido o prazo, retorne concluso. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 09 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1004805-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE FATIMA GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004805-85.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 54.991,86; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: RÉU: EVA DE FATIMA GUIMARAES Vistos etc. 

Nos termos do art. 702, §5° do Código de Processo Civil, faculto a 

manifestação do autor no prazo de 15 dias em relação aos Embargos 

Monitórios opostos nos autos (id. 12900371). Designe audiência de 

tentativa de conciliação para ser realizada no Centro Judiciário desta 

comarca. Decorrido o prazo, retorne concluso. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 09 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000085-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA, 

PECUARIA, PESCADORES ARTESANAIS E PISCICULTORES RURAIS DA 

GLEBA PIRAPUTANGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR CAETANO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de agosto de 2018 às 

13h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 9 de maio 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001397-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE REIS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KITAISKI (RÉU)

JOSE MILTON DA SILVA (RÉU)

GENIVALDO DE BRITO (RÉU)

CLODOALDO JOSÉ VALENCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001397-23.2016.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA JOSE REIS LIMA Parte Ré: RÉU: 

CLODOALDO JOSÉ VALENCIO, RENATO KITAISKI, GENIVALDO DE BRITO, 

JOSE MILTON DA SILVA Diante da justificativa apresentada em 

documentos de ID. Num. 13085884, redesigno a audiência para o dia 25 de 

Julho de 2018 às 14h00. Fica a cargo das partes procederem à intimação 

das testemunhas conforme descrito nos despachos anteriores. Intime-se 

a autora. Concomitante fica a autora intimada para comparecimento na 

pessoa de seu advogado.” NADA MAIS. Eu, Ernani L. L. Segatto, 

Estagiário, digitei e subscrevi. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001397-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE REIS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO KITAISKI (RÉU)

JOSE MILTON DA SILVA (RÉU)

GENIVALDO DE BRITO (RÉU)

CLODOALDO JOSÉ VALENCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, para que compareçam com seus clientes 

e testemunhas a Audiência de Instrução e Julgamento designada para o 

dia 25 de julho de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da 

Comarca de Cáceres/MT, na Sala de Audiências da 3ª Vara Cível. 

Ressalta-se que deverão os causídicos estarem presentes no referido ato 

designado, acompanhados de no máximo 3 (três) testemunhas cada, 

devendo o rol ser apresentado no prazo de 48h, cabendo aos patronos 

constituídos a incumbência de intimar suas testemunhas (art. 455, do 

CPC). Cáceres/MT, 9 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001510-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RINALDO SOUZA FAUSTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001510-74.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: RINALDO SOUZA FAUSTINO Vistos etc. Na última 

manifestação, o credor requer a constrição de valores via diligência no 

sistema BACENJUD. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de 

modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o 

dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de 

recursos financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos 

do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverá o 

mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que 

poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. Em tal prazo deverá o Exequente diligenciar no 

Cartório de Registro de Imóveis para pesquisar bens, inclusive esclarecer 

quanto o interesse na averbação da dívida nos registros do Serasa, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC, via Serajud. Cáceres/MT., 07 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002774-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STEFANI ROCHA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1002774-92.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: RODRIGO STEFANI 

ROCHA GARCIA Vistos etc. Na última manifestação, o credor requer a 

constrição de valores via diligência no sistema BACENJUD. No caso dos 

autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa satisfazer crédito 

pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à 

penhora de acordo com o art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo 

assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do devedor até 

o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo 

Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis 

recursos financeiros do executado, deverá o mesmo ser intimado 

pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 

05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), siga com o 

cumprimento do mandado inicial, de modo que seja realizada pelo Oficial de 

Justiça diligência visando a localização de bens em nome do devedor. Com 

a juntada do resultado o mandado, colha-se a manifestação do credor no 

prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa 

pelo executado, nos moldes acima em caso de indisponibilidade parcial. No 

mesmo prazo deverá comprovar ter realizado pesquisa de bens no 

Cartório de Registro de Imóveis e esclarecer quanto o interesse na 

averbação da dívida no Serasa, via Serasajud, nos termos do art. 782.§ 3º 

CPC. Manifeste ainda quanto o interesse da penhora e averbação de 

indisponibilidade para circulação do veículo objeto da lide. Cáceres/MT., 07 

de maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001308-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Número do Processo: 1001308-63.2017.8.11.0006, : 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: FLAVIO 

PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME, FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA Vistos 

etc. No id. 12266906 a exequente almeja que incida em desfavor do 

devedor a penhora online. No caso dos autos, entendo pertinente o pedido 

de modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, 

o dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de 

recursos financeiros do devedor até o limite do saldo devedor, nos termos 

do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, fica o 

mesmo intimado pessoalmente (art. 854, §2° do CPC), caso em que poderá 

no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. No mesmo prazo deverá comprovar ter 

realizado pesquisa de bens no Cartório de Registro de Imóveis e 

esclarecer quanto o interesse na averbação da dívida no Serasa, via 

Serasajud, nos termos do art. 782.§ 3º CPC. Providencie o Exequente a 

retificação dos cálculos de id. Num. 12267131 por não estar em sintonia 

com a sentença, inclusive do próprio critério anteriormente adotado no 

demonstrativo de id. Num. 8763494. Cumpra-se. Cáceres, 07 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001304-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAO CARVALHO DA CRUZ (EXECUTADO)

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO)

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001304-26.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 43.979,43; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Parte Ré: EXECUTADO: J. C. DA CRUZ COMERCIO DE PECAS E 

ACESSORIOS EIRELI - ME, PARISI GIULIANO, JORDAO CARVALHO DA 

CRUZ Vistos etc. Na última manifestação, o credor requer a constrição de 

valores via diligência no sistema BACENJUD. No caso dos autos, entendo 

pertinente o pedido de modo que visa satisfazer crédito pendente de 

adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de 

acordo com o art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO 

a indisponibilidade de recursos financeiros dos devedores até o limite do 

saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a 

diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros 

dos executados, deverá aquele que sofrer a constrição ser intimado 

pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 

05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. Não obstante as determinações acima, acolho 

o requerimento do credor no sentido de que seja anotada a existência da 
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execução junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim sendo, na 

forma do art. 782, §2° do CPC, expeça-se ofício ao SERASA requisitando 

a averbação em seus registros quanto a existência deste feito. Manifeste 

a parte Executada sobre os cálculos de id. Num. 11903512 - Pág. 1, no 

prazo de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT., 07 de maio de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006419-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA CORREIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FREITAS FERREIRA (EXECUTADO)

T. NOLASCO SANTOS - ME (EXECUTADO)

THIAGO NOLASCO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006419-28.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 34.382,17; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ROSENILDA CORREIA DA SILVA 

Parte Ré: EXECUTADO: T. NOLASCO SANTOS - ME, THIAGO NOLASCO 

SANTOS, FERNANDA FREITAS FERREIRA Vistos etc. Inicialmente, no 

tocante a petição de EMBARGOS À EXECUÇÃO deverá a Advogada 

representante dos devedores providenciar a sua distribuição por 

dependência (associado) ao presente feito. Providenciada a distribuição 

de modo autônomo, intime-se a então parte EMBARGADA para o 

contraditório na forma do art. 920, I do Código de Processo Civil no prazo 

de 15 dias. No tocante ao presente processo executivo, passo a deliberar 

no tocante ao pedido de diligência de tentativa de penhora de bens via 

BACENJUD (Id. 11765260): No caso dos autos, entendo pertinente o 

pedido de modo que visa satisfazer crédito pendente de adimplemento. 

Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o 

art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a 

indisponibilidade de recursos financeiros dos devedores até o limite do 

saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a 

diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros 

dos executados, deverá aquele que sofrer a constrição ser intimado por 

meio de sua Advogada (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no 

prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC). Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os 

valores permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC). Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. No tocante aos bens ofertados à penhora (id. 

11180975) esclareça os devedores no prazo de 15 dias, o critério 

utilizado para a avaliação indicada, devendo para tanto, apresentar 

informações documentais idôneas que corroborem a importância avaliada 

de cada bem, devendo ainda apresentar imagens dos bens indicados. 

Quanto ao pedido de não conhecimento dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

será apreciado no bojo do processo após a autuação eletrônica. DEFIRO 

ainda em favor do credor a expedição da certidão conforme solicitado no 

item “e” do pedido formulado no id. 11765260. Não obstante, esclareça a 

parte credora se possui interesse na expedição de ofício ao SERASA 

para fins de registro da presente ação executiva (art. 782, §2° do CPC), 

sendo que acaso positiva a pretensão, fica desde já DEFERIDA, ocasião 

em que a Secretaria da Vara deverá expedir o ofício para a finalidade. No 

mais, esgotadas as providências acima, retorne concluso. Expeça-se o 

necessário. Cáceres/MT., 07 de maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001446-64.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA RAIMUNDO DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001446-64.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 31.189,37; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: NEUZA 

RAIMUNDO DA COSTA Vistos etc... No id. 11726914 o exequente almeja 

que incida em desfavor da devedora a penhora online. No caso dos autos, 

entendo pertinente o pedido de modo que visa satisfazer crédito pendente 

de adimplemento. Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de 

acordo com o art. 835, I do Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO 

a indisponibilidade de recursos financeiros da devedora até o limite do 

saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a 

diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros 

da executada, deverá a mesma ser intimada pessoalmente (art. 854, §2° 

do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do 

CPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição ou não 

sendo apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

circunstância em que os valores permanecerão depositados em conta 

vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, este último quando 

esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do CPC). Por outro lado, caso 

a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), 

colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze dias, sem 

prejuízo do exercício do direito de defesa pela executada, nos moldes 

acima em caso de indisponibilidade parcial. Concomitante, expeça-se 

MANDADO PARA PENHORA e AVALIAÇÃO DE TANTOS BENS 

SUFICIENTES PARA A GARANTIA DA DÍVIDA. No mesmo prazo, deverá o 

exequente se manifestar quanto ao interesse na averbação desta ação 

nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema SerasaJud. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 07 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000320-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000320-08.2018.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 151.659,27; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 
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EXECUTADO: R. PEREZ RESTAURANTE - ME, RODRIGO PEREZ Vistos, etc. 

Não sendo o caso de efeito suspensivo nos embargos, a execução 

deverá prosseguir regularmente. Neste rumo, verifico que o exequente 

almeja que incida em desfavor dos devedores a penhora online. No caso 

dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa satisfazer 

crédito pendente de adimplemento e tendo em vista que citados/intimados 

(id. 12646435) deixaram de efetuar o pagamento da dívida. Ademais, o 

dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do 

Código de Processo Civil. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de 

recursos financeiros dos devedores até o limite do saldo devedor, nos 

termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Caso a diligência seja 

positiva de modo a tornar indisponíveis recursos financeiros dos 

executados, ficam os mesmo intimados por meio de seu advogado (art. 

854, §2° do CPC), caso em que poderão no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 

854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva 

de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do CPC). Em caso de rejeição 

ou não sendo apresentada a manifestação do executado, converter-se-á 

a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

circunstância em que os valores permanecerão depositados em conta 

vinculada ao Juízo até o levantamento pelo credor, este último quando 

esgotados os meios de defesa (art. 854, §5° do CPC). Por outro lado, caso 

a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), 

intime-se o Oficial de Justiça para efetuar o cumprimento integral do 

mandado, notadamente no que concerne ao item “3” do despacho de id. 

11554946, qual seja: “3. Do mandado deverá constar ordem de penhora e 

avaliação que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça logo que 

verificada a falta de pagamento no prazo indicado, de tudo, lavrando-se 

auto, com intimação do Executado”, sem prejuízo do exercício do direito de 

defesa pelos executados, em caso de indisponibilidade parcial de valores. 

Sendo juntado o mandado e certidão, manifeste-se o credor requerendo o 

que entender pertinente, no prazo de 15 dias. Acaso não sejam 

penhorados bens, ou sejam insuficientes os penhorados por meio do 

Oficial de Justiça para satisfação do crédito, deverá o credor indicar bens 

passíveis dos executados passíveis de penhora, podendo, para tanto, 

diligenciar no Cartório de Registro de Imóveis. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 07 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007357-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGILANE ALVES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Cáceres (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT 

(IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

REGILANE ALVES DOS SANTOS contra ato ilegal do PREFEITO MUNICIPAL 

DE CÁCERES SR. FRANCIS MARIS CRUZ e SECRETÁRIO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES SR. MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA. A impetrante aduz, em síntese, que concorreu a vaga relativa 

ao cargo público de Assistente Administrativo, regulado pelo Edital n.º 

003/2017 – PMC de 06 de abril de 2017, na qual foi regularmente aprovada 

na prova objetiva do certame na 10º (décima) colocação. Em razão disso, 

após a homologação do concurso, foi devidamente nomeada pelo Decreto 

n. 465 de 08 de setembro de 2017 e que, inclusive, apresentou a 

documentação exigida, em 12/09/2017, dentro do prazo estabelecido. 

Contudo, menciona que a municipalidade se negou a dar posse no prazo 

legal, mesmo tendo sido aprovada e nomeada para o cargo em questão, 

ante a isso, aduz que está clara a ilegalidade cometida pela Administração 

Pública em omitir o ato de sua posse. Diante desses fatos, volve-se 

perante este Juízo requerendo que seja concedida liminarmente a 

determinação para que o ente público efetive a sua posse e, no mérito, a 

concessão da segurança confirmando definitivamente a liminar. Com a 

inicial, veio documentação. Decisão deferindo a liminar vindicada e 

determinando a notificação da autoridade coatora (Id: 11003441). A 

autoridade coatora manifestou no feito requerendo a extinção do presente 

writ sem a resolução do mérito, ao argumento de perda de seu objeto pelo 

cumprimento da decisão liminar (Id: 11586118). Parecer ministerial 

pugnando pela concessão da ordem (Id: 11763995). Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. De início, no 

que tange a alegação do ente público de que houve a perda do objeto da 

ação, em razão do cumprimento da liminar deferida nos autos, se mostra 

impertinente, visto que o fato de ter cumprido a decisão liminar, deferida 

em sede de cognição sumária, não retira o interesse processual à tutela 

jurisdicional definitiva postulada nos autos, visto que não houve o 

exaurimento do objeto da ação, ante a inoperância da coisa julgada 

material. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado: TJ-MT 

- Agravo Regimental AGR 00562072220128110000 56207/2012 (TJ-MT) 

Data de publicação: 24/07/2012 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA - COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

HEMORRÁGICO – LIMINAR PARA INTERNAÇÃO EM UTI E TRATAMENTO - 

PERDA DO OBJETO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. O cumprimento 

de liminar satisfativa não implica em perda do objeto, já que o interesse de 

agir é verificado quando da impetração. A decisão que antecipa o mérito 

não tem caráter definitivo, precisa ser ratificada por sentença. (AgR 

56207/2012, DRA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/07/2012, Publicado no DJE 

24/07/2012) Ultrapassada a fase preliminar, reporto-me ao mérito da 

causa. Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade e da 

legitimidade no ato de omissão da administração pública em efetivar a 

posse da impetrante no cargo de Assistente Administrativo do Município 

de Cáceres, para o qual foi devidamente aprovada e posteriormente 

nomeada. É caso de concessão da ordem. Dos autos, observa-se que a 

impetrante logrou êxito em classificar-se em 10º lugar no concurso público 

lançado por meio do edital n.º 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017, 

destinado ao provimento do cargo de Assistente Administrativo, 

pertencente ao quadro de servidores efetivos do Município de 

Cáceres/MT. Com a homologação do certame, a Administração Pública 

Municipal, por meio do Decreto nº 465 de 08 de setembro de 2017, nomeou 

a impetrante para o cargo em que foi devidamente aprovada, tudo dentro 

da normalidade prevista para o certame. Diante disso e considerando o 

disposto na Lei Complementar n.º 25 de 27 de Novembro de 1997 do 

Município de Cáceres, que trata do Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Municipais, a próxima etapa, após a nomeação, seria a posse da 

candidata, que deveria ocorrer no prazo de ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, 

CONTADOS DO ATO DE NOMEAÇÃO, podendo ser prorrogada uma única 

vez por igual período a requerimento da interessada, mediante adequada 

justificativa. Tal disposição está expressa no § 1º, art. 14 da legislação 

acima referida, cuja redação a seguir se reproduz: “Art. 14 Posse é 

aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades 

inerentes ao cargo público, com o compromisso de desempenhá-lo com 

probidade e obediência as normas legais e regulamentares, formalizada 

com assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. § 

1º A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação 

do ato de nomeação, prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do 

interessado, mediante justificativa.” Ocorreu que, mesmo diante de 

expressa disposição legal, o ente público, ora impetrado, deixou de 

cumprir com o rigor da lei, se omitindo quanto ao ato de posse da 

candidata no prazo máximo fixado, bem como de tantos outros candidatos 

do mesmo certame, o que evidencia assim, uma clara intenção de pura e 

simplesmente protelar ato administrativo da qual não pode dispor. 

Inclusive, sobre o tema, o próprio Supremo Tribunal Federal editou o 

verbete de Súmula Vinculante de n.º 16 do STF, confirmando o disposto, 

cujo teor transcreve-se: “Funcionário nomeado por concurso tem direito à 

posse”. – grifou-se. Ao que se nota a não efetivação da posse ocorreu 

por omissão da própria Administração Pública e não por qualquer ato que 

se possa atribuir culpa a aspirante, até porque, a mesma protocolou em 

12/09/2017 toda a documentação exigida, junto à Secretaria de 

Administração, ou seja, no local indicado e dentro do prazo estabelecido, 

nos termos do que dispõe o art. 2º do Decreto de nomeação, conforme 

segue: “Art. 2º Os documentos exigidos contidos no anexo I, devem ser 

apresentados na Coordenação e Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação deste Ato de Nomeação.” Consigna ainda que a candidata, ao 

ser nomeada, organizou-se de modo a dar cumprimento a todos os 
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preceitos legais e editalícios, desvinculando-se de cargo público ou 

emprego a fim de velar pela não cumulatividade ilegal de cargos públicos 

ou incompatibilidade de horários. Desse modo, é evidente que o ato de 

posse deveria ter ocorrido no prazo impreterível de 30 (trinta) dias 

contados do ato de nomeação, o que não ocorreu, ficando evidente a 

violação do direito líquido e certo da impetrante. Nesse sentido, é a 

jurisprudência deste Estado: TJ-MT - Mandado de Segurança MS 

00978381420108110000 97838/2010 (TJ-MT) Data de publicação: 

30/03/2011 Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE NO CARGO DE 

FISCAL PARA O QUAL FOI NOMEADO - SERVIDOR APOSENTADO - 

RENÚNCIA DE SUA APOSENTADORIA ANTES DA POSSE - PARECER DA 

PREVIVAG FAVORÁVEL - POSSE NEGADA PELA ADMINISTRAÇÃO - 

VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO À POSSE - FUNCIONÁRIO 

NOMEADO TEM DIREITO À POSSE CONFORME SÚMULA Nº 16 DO STF - 

ORDEM CONCEDIDA. De acordo com a Súmula n° 16 do STF, servidor 

nomeado por concurso público direito a posse. Comprovada a renúncia de 

seus proventos de aposentadoria é impossível ocorrer acumulação de 

proventos, devendo ser empossado no novo vínculo funcional, para o qual 

fora aprovado no certame. Ordem concedida. (MS 97838/2010, DES. JOSÉ 

TADEU CURY, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 

30/03/2011) Encontrado em: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 30/03/2011 - 30/3/2011 Mandado É assim 

também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Direito subjetivo de 

servidor nomeado à posse "A pretensão recursal não merece acolhida. É 

que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de 

que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à 

posse (Súmula 16). E, como se sabe, somente com a posse é que se 

forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir 

de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos." (RE 

596892, Relator Ministro Ricardo, decisão monocrática, julgamento em 

19.5.2011, DJe de 25.5.2011). Ante a todos esses fundamentos, a 

concessão da segurança é medida que se impõe. ISSO POSTO, e por tudo 

que dos autos consta, DECIDO: a) CONCEDER A SEGURANÇA, 

confirmando a liminar deferida nos autos, para: I) determinar que a 

autoridade coatora promova a POSSE de REGILANE ALVES DOS 

SANTOS, no cargo para o qual foi nomeada pelo Decreto nº 465 de 08 de 

setembro de 2017, forte no art. 487, I do CPC; b) Sem custas e honorários 

advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 

105 STJ; c) Após o decurso do prazo para a interposição de recurso 

voluntário, remetam-se os autos a Instância Superior, por força do 

disposto no § 1.º do art. 14, da Lei n.º 12.016/2009; d) Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 08 de maio de 2017. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001549-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKELAINE TAVANE BRUSTOLIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO)

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO)

CAMILA CAMPOS NAKAHARA MANSHO OAB - MT10716/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para comprovar nos autos o 

recolhimento das custas no valor de R$ 1.247,46 (um mil, duzentos e 

quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), ou demonstrar a 

impossibilidade de fazê-lo, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC. Além 

disso, deve, em igual prazo, demonstrar o calculo utilizado para a 

definição do valor da causa, nos termos do art. 292 CPC. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 08 de maio de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito Obs.: As petições e os demais atos que se fizerem 

necessários no PJE deverão ser produzidos no editor de texto interno do 

sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 11.419/2006 e 

Resolução n.º022/2011/TP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002102-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALECIA GOMES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para: (a) Inserir a petição inicial e 

demais petições que se fizerem necessários no PJE no editor de texto 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP; (b) Às providências. Após, 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. Cáceres, 09 de maio de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006829-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE ALMEIDA DOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. (a) Intime-se tanto autor quanto réu para juntar a peça de 

contestação e de impugnação no editor interno de texto do PJE, conforme 

na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento; (b) Em igual prazo, 

devem as partes manifestar sobre as provas que pretendem produzir; (c) 

Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 09 de maio de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006829-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DE ALMEIDA DOS PASSOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT0005635A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. (a) Intime-se tanto autor quanto réu para juntar a peça de 

contestação e de impugnação no editor interno de texto do PJE, conforme 

na forma da Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento; (b) Em igual prazo, 

devem as partes manifestar sobre as provas que pretendem produzir; (c) 

Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 09 de maio de 2018. Joseane Carla 

Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006918-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006923-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO KLEBER BIANCHINI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRILHA VIP COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 15/05/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007580-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RILLER SILVA REVERDITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/09/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010516-54.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE LEE AMORIM CARRIJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA MELLO OAB - MS0004363S-A (ADVOGADO)

RAFAEL PATRICK FRANCISCO OAB - MS0013782A (ADVOGADO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE, PARA NO PRAZO DE 

5(CINCO) DIAS, INDICAR O DEPOSITÁRIO DO BEM INDICADO NO 

ID9827816, CASO HAJA A SUA REMOÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007024-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRA THERESA BARROSO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POKER VIAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

MARIEL NASCIMENTO DE MACEDO (REQUERIDO)

BIASE & FERREIRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006864-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUEU GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006864-46.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IZAQUEU GONCALVES RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Passa-se a decidir. Considerando que as partes 

transacionaram, homologa-se o acordo entabulado, extinguindo-se o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do Código 

de Processo Civil. Proceda-se a secretaria da vara com o cancelamento 

da audiência designada. Sem custas e honorários, na forma preconizada 

no art. 54 da Lei 9.099/95. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se 

as partes. Transitada em julgado, arquive-se o feito. Cumpra-se. 

CÁCERES, 7 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010401-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELE DALLA VECCHIA PEREIRA (EXEQUENTE)

FABIO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCY ROSA DA SILVA OAB - MT2613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010401-62.2016.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: FABIO SILVA DE OLIVEIRA, KATIELE DALLA VECCHIA 

PEREIRA Parte Ré: EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 13097409. Intime-se a parte 

executada para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, do 

montante descrito no cálculo de id. 13097429, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), conforme art. 523 do CPC. Cumpra-se. 

CÁCERES, 8 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NASCIMENTO INDUSTRIA DE SORVETES LTDA - ME (REQUERENTE)

JOCELANDIA CRISTINA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LISTA AZUL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE 

TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010376-83.2015.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOCELANDIA CRISTINA NOGUEIRA, NASCIMENTO 

INDUSTRIA DE SORVETES LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: LISTA AZUL 

COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA - ME 

Vistos, etc. Proceda-se a inclusão do causídico mencionado no id. 

10668488 como patrono da requerente NASCIMENTO INDUSTRIA DE 

SORVETES LTDA - ME. Após, intimem-se as partes acerca da sentença 

prolatada. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010819-34.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAMELA CRISTINA CRIADO OAB - MT0015325A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010819-34.2015.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VERA LUCIA DIAS Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Vistos, 

etc. Aguarde-se a resposta do ofício enviado a 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Após, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 

de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011298-32.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE M DAS VIRGENS E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (2694502 E 

13123696), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESENIA LOPEZ PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11980214 

E 13124460), NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003959-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIECY BRUNA RAMOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003959-68.2017.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NIECY BRUNA RAMOS RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte requerente para que se manifeste 

acerca do petitório da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Aportando manifestação, conclusos. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010038-12.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALFONS JOHAN KOPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA OAB - SP0175803A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010038-12.2015.8.11.0006; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ALFONS 

JOHAN KOPP Parte Ré: EXECUTADO: JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA Vistos, etc. Defiro o pedido da executada para que seja designada 

audiência de conciliação entre as partes litigantes, assim como requerido 

pela própria executada (ID n° 7246927). Ás providências. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002103-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (10498345 

E 13125056), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007052-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSA AMARAL DOS SANTOS BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 27/09/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

QUITERIA DE LIMA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (11217601 
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E 13125265), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011515-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (9764590 E 

13125545), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005307-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE JESUS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005307-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE JESUS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012047-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE, PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005312-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012926-27.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EULA SEVERINA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN BARROSO VIARO OAB - MT14138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DO ALVARÁ 

RETRO, ID (13125809).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011152-83.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO DE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE, PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005284-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIL ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005284-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIL ANTONIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005287-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBER LUIZ DE FARIA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005287-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBER LUIZ DE FARIA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005297-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON APARECIDO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005297-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON APARECIDO VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012349-44.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SILVA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012349-44.2013.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RENAN SILVA ORTIZ Parte Ré: REQUERIDO: A. TELECOM 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação movida por Renan Silva Ortiz em 

desfavor de A. Telecom S/A. Proferida sentença, a parte requerente 

interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado atual de 

hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se 

depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte 

quando intimada a comprovar que encontra-se hipossuficiente, como 

tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso 

interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. 

CÁCERES, 9 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-17.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THAYSSA DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010167-17.2015.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: THAYSSA DA SILVA DUARTE Parte Ré: REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso interposto, ante a presença dos requisitos, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Aportando as contrarrazões ou decorrido o prazo, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 2018.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010933-70.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAMOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010933-70.2015.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA RAMOS RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Trata-se de ação movida por 

Maria Ramos Ribeiro em desfavor de Losango Promocoes de Vendas 

Ltda. Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8014755-43.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELINTO JOAO DE CAMARGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

CYNARA PIRAN OAB - MT0006805A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLPEX PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8014755-43.2010.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: FELINTO JOAO DE CAMARGO Parte Ré: EXECUTADO: 

ALLPEX PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que a parte exequente pleiteia o recebimento 

dos valores a este devidos pela executada. Intimada a efetuar o 

pagamento da dívida, a parte executada quedou-se inerte, tendo sido 

efetuado o bloqueio de seus ativos financeiros, restando a operação 

infrutífera. Com isto, requereu o exequente que o bloqueio das contas 

bancárias seja realizado em nome de seus proprietários. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisando o petitório da parte 

exequente, verifica-se que se trata de pedido de desconsideração de 

personalidade jurídica. Com a promulgação do novo CPC, o instituto de 

desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado mediante 

instauração de incidente processual, e não por mero peticionamento nos 

autos. Não obstante o disposto no art. 1.062 do CPC, ao qual autoriza a 

formação de tal incidente no âmbito dos juizados especiais, verifica-se 

que o referido incidente ocupa posição no Título III do Livro III da Parte 

Geral, ao qual se trata de intervenção de terceiros, o que é inadmissível no 

JEC, conforme elenca o art. 10 da Lei 9.099/95. Segundo o princípio da 

especialidade, a norma de caráter especial deve prevalecer sobre a de 

caráter geral, ou seja, o disposto no art. 10 da Lei 9.099/95 é prevalente 

sobre o mencionado no art. 1.062 do CPC. Ante o exposto, indefiro o 

pedido de bloqueio de ativos financeiros do representante legal da 

executada. Intime-se o exequente para se manifestar nos autos no prazo 

de 15 (quinze) dias. Advinda a manifestação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011376-55.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROTEINAS MS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011376-55.2014.8.11.0006; Valor causa: R$ 14.773,96; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA, TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: WILSON RODRIGUES Parte Ré: EXECUTADO: PROTEINAS MS 

LTDA DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010816-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)
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LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010816-45.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: ELIZETH DE CARVALHO Parte Ré: 

EXECUTADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora 

foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010184-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA CHAMI GATTASS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010184-19.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 19.149,68; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[TRANSPORTE AÉREO, 

CANCELAMENTO DE VÔO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DILZA CHAMI GATTASS 

Parte Ré: EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora 

foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000805-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPE MARLON PORTELA BANDEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000805-42.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.244,46; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PHELIPE 

MARLON PORTELA BANDEIRA Parte Ré: EXECUTADO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que 

a parte devedora foi devidamente citada, porém não procedeu ao 

pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do 

Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim 

de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010640-42.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANETE EGIDIA DA SILVA SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010640-42.2011.8.11.0006; Valor causa: R$ 7.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

EVANETE EGIDIA DA SILVA SOUSA Parte Ré: EXECUTADO: ODONTO 

MEDICA LTDA - ME DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se 

que a parte devedora foi devidamente citada, porém não procedeu ao 

pagamento integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do 

Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim 

de promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca 

de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo 

localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de 

modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada 

para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010317-66.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

MARILSON MENDES RIBEIRO OAB - MT0016108A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010317-66.2013.8.11.0006; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO PROCESSUAL CIVIL E 

DO TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ROSANA DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A 

DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora 

foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011735-39.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA MIRANDA PEDROSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.DE FIGUEIREDO PAGOTTO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011735-39.2013.8.11.0006; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ISABEL CRISTINA MIRANDA PEDROSO Parte Ré: 

EXECUTADO: A.DE FIGUEIREDO PAGOTTO - ME DECISÃO 1 – 

Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003646-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003646-44.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência. Assim, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b” do Código de Processo Civil. Proceda-se ao necessário para o 
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levantamento dos valores após depósito nos autos, observando os dados 

informados pelo patrono do Autor. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007098-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE BENEDITA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007098-28.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato. Deixo de acolher a justificativa do autor, uma vez que 

trata-se de documentos médicos ilegíveis e datados de abril/2016, data 

diversa da realização da audiência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007112-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MAYARA TORRES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007112-12.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato. Deixo de acolher a justificativa do autor, uma vez que 

trata-se de documentos médicos ilegíveis e datados de abril/2016, data 

diversa da realização da audiência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005228-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005228-45.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato. Deixo de acolher a justificativa do autor, uma vez que 

trata-se de documentos médicos ilegíveis e datados de abril/2016, data 

diversa da realização da audiência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005229-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA APARECIDA BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005229-30.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato. Deixo de acolher a justificativa do autor, uma vez que 

trata-se de documentos médicos ilegíveis e datados de abril/2016, data 

diversa da realização da audiência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 
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270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006217-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTANA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006217-51.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte 

autora, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa para sua 

ausência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 

40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005800-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZA APARECIDA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005800-98.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato. Deixo de acolher a justificativa do autor, uma vez que 

trata-se de documentos médicos ilegíveis e datados de abril/2016, data 

diversa da realização da audiência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005127-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005127-08.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato. Deixo de acolher a justificativa do autor, uma vez que 

trata-se de documentos médicos ilegíveis e datados de abril/2016, data 

diversa da realização da audiência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007103-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007103-50.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato. Deixo de acolher a justificativa do autor, uma vez que 

não trouxe aos autos documentos comprovando suas alegações. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006032-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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DERICK LEONE CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006032-13.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato. Deixo de acolher a justificativa do autor, uma vez que 

trata-se de documentos médicos ilegíveis e datados de abril/2016, data 

diversa da realização da audiência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006030-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006030-43.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato. Deixo de acolher a justificativa do autor, uma vez que 

trata-se de documentos médicos ilegíveis e datados de abril/2016, data 

diversa da realização da audiência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006212-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA COSTA JUNIOR FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006212-29.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte Autora 

manifestou requerendo a extinção do feito. (ID 11912503). POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o 

presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004446-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO TAZZO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 1004446-38.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por LUCIANO TAZZO MENDES 

em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegando a 

autora que a requerida propôs uma ação de busca e apreensão em 

desfavor da reclamante, distribuída junto a Terceira Vara da Comarca de 

Cáceres-MT, onde afirma a reclamada que a aqui autora havia realizado 

um financiamento de um automóvel em seu favor, deixando débitos em 

aberto. Aduz que quando na ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão informou ao oficial de justiça que jamais fizera 

financiamento de automóvel, não estava de posse do veículo em questão 

e que provavelmente teria sido vítima de uma fraude perpetrada pela ora 

Reclamada ou por seus prepostos, e que registrou boletim de ocorrência 

noticiando o fato criminoso. Sustenta que cerca de um ano após a 

propositura da ação, e após a juntada do mandado de busca e apreensão 

negativo, a requerida pugnou pela desistência daquela ação. Nos 

presentes autos, narra a autora que o financiamento aperfeiçoado em 

nome do Autor, trata-se de uma deslavada fraude, uma vez que este 

jamais solicitou ou autorizou a aquisição de veículo em seu nome, e que a 

profissão e endereço constantes no contrato são diversos dos seus, e a 

assinatura ali lançada não se parece com a assinatura do autor. Requer a 

antecipação de tutela para que seja determinado à Reclamada que 

imediatamente proceda à baixa do protesto em seu desfavor levado a 

efeito junto ao Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cáceres-MT. Ao final 

requer seja declarada a nulidade do contrato nº 4384860928, por ser fruto 

de fraude, bem como que seja declarada a inexistência da dívida dele 

decorrente, condenando-se a Reclamada ao pagamento de indenização 

por danos morais. Em sua contestação a requerida argumenta que embora 

a requerente alegue não reconhecer o contrato sob o nº 4384860928, 

resta consignar que o Reclamante em data de 26/11/2015, celebrou um 

financiamento sob o nº 4384860928, conforme Cédula de Crédito Bancário 

– CCB – PESSOA FÍSICA juntada aos autos, e que a inclusão do nome do 

Reclamante junto ao Cartório de Protestos da Comarca de Cáceres/MT, se 

deu em decorrência da sua inadimplência, culminando inclusive na 

propositura da Ação de Busca e Apreensão, e que a desistência da 

referida ação se deu em decorrência do reconhecimento de fraude, mas 

sim, da liquidação do contrato. A parte requerida juntou aos autos cópia 

Cédula de Crédito Bancário – CCB – PESSOA FÍSICA nº 4384860928, onde 

consta a suposta assinatura do requerente, entretanto, para aferir se as 
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assinaturas ali lançadas são verídica ou não, e se o caso de trata de 

fraude ou não, necessária se faz a confecção de perícia, e como tal 

prova não pode ser produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação 

proposta perante a Justiça Comum, momento em que será oportunizada a 

realização da prova técnica. É o que orienta a jurisprudência: “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

competência dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor 

complexidade. 2. Na hipótese dos autos, a recorrida afirma não possuir 

contrato de telefonia com a empresa recorrente, mas a ré trouxe aos 

autos documentos que demonstram a existência de contrato entabulado 

entre as partes. Assim, é imprescindível a realização de perícia 

grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no 

documento, revelando-se adequada a valoração do juiz da origem. 3. 

Diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o 

deslinde da controvérsia, verifica-se a complexidade da matéria, que 

resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do 

art. 3º e 51, II, da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95. 

Condenada a recorrente ao pagamento das custas, que resta suspenso 

em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, em face da 

ausência de contrarrazões.” (TJDFT - Acórdão n.584896, 

20110910260702ACJ, Relator: LEILA CURY, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/05/2012, 

Publicado no DJE: 10/05/2012. Pág.: 314) Grifo nosso. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Revogo a antecipação de tutela concedida. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA DO DESENVOLVIMENTO DE CACERES-MT 

(REQUERENTE)

SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1001531-79.2018.8.11.0006 Promovente: Cooperativa Mista do 

Desenvolvimento de Caceres-MT, e Sabina Perpetua Cardoso da Silva 

Promovido: Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

A Lei 9.099/95, em seu art. 8º, § 1°, elenca o rol taxativo de quem pode 

ingressar com demandas perante os juizados especiais. Com isto, 

denota-se que não há legitimidade da parte promovente para ingressar 

com demanda neste juízo. Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c 

art. 330, I, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95; Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006033-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006033-95.2017.8.11.0006 Promovente: Alexandro dos 

Santos Silva Promovido: Itau Unibanco Holding S.A. VISTOS ETC. Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte Promovente, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, conforme consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 

11832873), e não consta nos autos qualquer justificativa para a ausência 

do autor. Diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007212-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007212-64.2017.8.11.0006 Promovente: Alex Ferreira de 

Franca Promovido: Vivo S.A. VISTOS ETC. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte Promovente, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, conforme 

consignado em Termo de Audiência (Evento Id. nº 11803698), e não 

consta nos autos qualquer justificativa para a ausência do autor. Diante da 

contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte 

promovente no pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005875-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005875-40.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juíz Leigo Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005292-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CEBALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005292-55.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADEMIR CEBALHO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito no dia 05/06/2017, por débito 

no importe de R$175,85(cento e setenta e cinco reais e oitenta e cinco 

centavos) o qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado 

qualquer contrato para utilização de serviços da requerida a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Afirma o autor que fora 

negativado pela VIVO S.A na petição inicial, porem cadastrou o CNPJ do 

Banco Bradesco requerido neste processo o qual também possui uma 

negativação sendo assim o Banco Bradesco é parte ilegítima nesse 

processo. Nesse sentido: “TJES-0023828) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS - ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 267, INCISO VI, CPC - RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil, à exceção das 

hipóteses de legitimação extraordinária expressamente previstas em lei, 

não é dado a terceiro comparecer em juízo para demandar direito alheio 

em nome próprio. 2. Dessa forma, para a devida conformação da 

pertinência subjetiva da lide, a legitimidade ativa deve significar que a parte 

proponente da ação seja titular da pretensão resistida decorrente do 

contrato, do ato ilícito ou do abuso de direito. Em regra, somente podem 

demandar aqueles que forem sujeitos da relação jurídica de direito material 

levada a juízo. 3. Não possuindo a administradora de imóveis legitimidade 

para figurar no polo ativo da ação e a promover, em nome próprio, a 

cobrança das despesas relacionadas ao bem objeto do contrato de 

locação, a manutenção da r. sentença objurgada é medida que se impõe. 

4 .  Recurso  conhec ido  e  desp rov ido .  (P rocesso  n º 

0017310-90.2011.8.08.0048, 4ª Câmara Cível do TJES, Rel. Telemaco 

Antunes de Abreu Filho. j. 07.10.2013, unânime, DJ 18.10.2013).” 

(destaquei) DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 8º, da Lei nº 

9.099/95, e nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, 

OPINO pelo ACOLHIMENTO da PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CACERES, 8 de Maio de 2018 Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002626-81.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 11.797,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EUNICE LEITE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 
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alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por EUNICE LEITE DA 

SILVA, em face à OI S.A., alegando em síntese é cliente da Requerida, 

tendo contratado pacote de INTERNET E TELEFONIA FIXA em novembro de 

2015, pelo valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) 

– Contrato 5052149316 – Telefone (65) 3223-2468. Aduz que nunca 

utilizou os serviços, pois a Reclamada não concluiu a instalação, tendo 

pago por 18 (dezoito) meses o plano contratado, para que seu nome não 

fosse incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito. Aduz ainda, que 

tentou por diversas vezes solucionar a questão de forma administrativa, 

porém sem êxito. Por essas razões, requer a condenação da Ré por 

danos morais. A Reclamada, contesta de forma genérica, não trazendo 

aos autos provas dos seus alegados. Afirma ser mero aborrecimento, 

requerendo a improcedência da ação. Assim, após analisar detidamente 

os autos, e os documentos a ele trazidos, entendo que o pedido inicial é 

parcialmente procedente, e o pedido contraposto improcedente. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a parte autora está evidentemente, em 

posição altamente desfavorável. Assim, inverto o ônus da prova, o que 

faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Sobre a inversão do 

ônus da prova na sentença a doutrina é pacífica. Assim Nelson Nery 

Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior e Rosa Maria de Andrade. CPC 

comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. RT, 2002): "[...] a parte que teve 

contra si invertido o ônus da prova (...) não poderá alegar cerceamento de 

defesa porque, desde o início da demanda de consumo, já sabia quais 

eram as regras do jogo e que, havendo non liquet quanto à prova, poderia 

ter contra ela invertido o ônus da prova." No mesmo sentido, leciona 

Batista Lopes (Batista Lopes, João. A prova no Direito Processual Civil, 2ª 

ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002): "[...] é orientação assente na doutrina 

que o ônus da prova constitui regra de julgamento e, como tal, se reveste 

de relevância apenas no momento da sentença, quando não houver prova 

do fato ou for ela insuficiente". Conclui, ao final, que "... somente após o 

encerramento da instrução é que se deverá cogitar da aplicação da regra 

da inversão do ônus da prova. Nem poderá o fornecedor alegar surpresa, 

já que o benefício da inversão está previsto expressamente no texto 

legal". A propósito, a reclamada não trouxe qualquer prova de suas 

alegações, e nem mesmo os vários protocolos de atendimento indicados 

na inicial, incluindo-se as vezes que a Autora procurou para resolver a 

questão, estando evidente a falha na prestação de serviço e o dever de 

indenizar. Ademais, o réu não trouxe prova suficientes de suas 

articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar 

ainda que, há que se considerar os transtornos suportados pela parte 

reclamante, demonstrando as inúmeras vezes que efetuou reclamações 

perante a reclamada, no intuito de buscar solução para o problema, esse 

tempo não pode ser desconsiderado. Assim, tenho que também ocorreu 

na prática a chamada Teoria da Perda do Tempo Livre, caracterizando 

prática desleal suficiente para ensejar o abalo moral e consequentemente 

o dever de indenizar. Sobre a referida teoria, tem decidido nossos 

tribunais: Direito do consumidor. Alegação de aquisição de aparelho de 

home theater defeituoso. Sentença que condenou a ré a restituir o valor 

pago pelo produto. Autora que, durante dez meses, tentou efetuar a troca 

do aparelho, deixando-o na loja para análise e não obtendo qualquer 

resposta. Tempo despendido pela autora tentando solucionar o problema 

que não pode ser desconsiderado. Comprovação das inúmeras ligações 

efetuadas para a loja da ré. Perda do tempo livre. Dano moral configurado, 

fixada a verba compensatória em R$ 1.000,00 (mil reais). Provimento do 

r e c u r s o .  ( T J - R J  -  A P L :  1 0 0 9 6 1 7 2 0 0 7 8 1 9 0 0 3 7  R J 

0010096-17.2007.8.19.0037, Relator: DES. ALEXANDRE CAMARA, Data 

de Julgamento: 18/05/2011, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2011) “A questão é de extrema gravidade e não se 

pode admiti-la, por retóricas de tolerância ou de condescendência, que 

sejam os transtornos do cotidiano que nos submetam a esse vilipêndio de 

tempo subtraído de vida, em face de uma sociedade tecnológica e 

massificada, impessoal e disforme, onde nela as pessoas possam perder 

a sua própria individualidade, consideradas que se tornem apenas em 

usuários numerados em bancos informatizados de dados”. Des. Jones 

Figueiredo Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada pela 4ª Câmara 

Cível do TJPE. Assim, reputa-se existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados 

à vítima pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, 

Savatier oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento 

humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo 

atentado à reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se 

que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Nessa esteira, segue 

entendimento jurisprudencial: DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. Na forma 

da Súmula nº 227 do STJ, a pessoa jurídica também pode a sofrer violação 

a direitos da personalidade que tutelam bens jurídicos compatíveis com a 

sua natureza abstrata, como a honra, imagem e boa fama no mercado, 

dos quais depende o seu sucesso financeiro e o bom desempenho de sua 

atividade fim. Na hipótese dos autos restou comprovada a conduta ilícita 

da reclamante que causou inúmeros prejuízos à reclamada e ensejou a 

aplicação da justa causa, motivo pelo qual considero devida a condenação 

à indenização pelos danos morais ocasionados à pessoa jurídica. 

(Processo: RO 13985320105010074 RJ - Relator (a): Leonardo Dias 

Borges - Julgamento: 06/02/2013 - Órgão Julgador: Terceira Turma - 

Publicação: 01-04-2013) A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: (...) A INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA 

PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, COM A 

QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE IGUAL E 

NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta redução 

o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e desproporcional ao 

evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do recurso. (TJPR - 

ApCiv 0113615-8 (8666) - São José dos Pinhais - 5ª C.Cív. Rel. Des. Luiz 

Cezar de Oliveira - DJPR 17.06.2002). Grifo nosso. Argumente-se ainda a 

inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ 

ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS JUSTA E 

EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO 

BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo discricionariedade amparada 
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por Lei. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

3.000,00 (três reais) quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte reclamada, pelo descaso 

para com a parte consumidora, que se cansou de tanto entrar em contato 

com a ré, segundo provam os vários protocolos consignados, sem obter 

solução integral ao caso vertente. Com relação ao pedido de restituição 

dos valores pagos pelos serviços que não foram disponibilizados, verifico 

que houve o pagamento das faturas de dezembro de 2015 à novembro de 

2016 e janeiro de 2017. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, julgo PARCIALMETE PROCEDENTES os pedidos da exordial para: 

A) Condenar a parte Reclamada, a pagar a Reclamante a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC 

e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença; B) Confirmar a 

liminar concedida ID 6659819, tornando-a definitiva. C) Condenar a 

Reclamada de forma simples à devolução dos valores cobrados nas 

faturas dos meses de dezembro de 2015 à novembro de 2016 e janeiro de 

2017. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT, para às devidas providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 13 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. 

Cáceres/MT., 13 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004286-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELESBAO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004286-13.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELESBAO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S.A Vistos etc. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Atendendo aos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o pedido inicial é parcialmente procedente e o 

pedido contraposto improcedente. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente 

negativado no Serasa pela Reclamada, posto que não possui nenhum 

vínculo jurídico com a mesma. Requer a declaração de inexigibilidade do 

débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Consta da contestação que 

o crédito que originou a inscrição acoimada de indevida, foi objeto do 

contrato nº 5050170270, referente a contratação de um terminal fixo, 

cancelado por inadimplência do Autor. Não obstante a reclamada tenha se 

referido a relação jurídica firmada supostamente entre as partes, através 

do contrato mencionado, não instruiu os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. A 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que 

houve violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte 

Reclamante possui inscrição posterior à inscrição realizada pela 

Reclamada em seu nome: 1- TELEFÔNICA – inclusão 14/01/2018 – Valor 

R$140,77; 2- CEF – inclusão 08/04/2018 – Valor R$149,32. Em que pese 

existam outras negativações, verifico que não se aplica ao caso, a Súmula 

385 STJ, por se tratar de negativações posteriores a que está sendo 

discutida nestes autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversas daquele que 

nunca teve uma anotação. Nesse entendimento: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - 

NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM. A existência de 

outros apontamentos não obsta a indenização, considerando que somente 

a preexistência de inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes 

afasta a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida 

(súmula n.º 385 do STJ). A existência de outras inscrições posteriores 

nos cadastros restritivos, apesar de não obstar a indenização, contribui 
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para sua redução a um valor mais baixo que o usualmente arbitrado. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, 

publicação da súmula em 28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da 

Reclamada indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral, atendendo os princípios da razoabilidade, 

capacidade econômica da Reclamada e da exemplaridade. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora, deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense o sofrimento causado, 

mas às posses do ofensor. Sopesando tais critérios, tenho como razoável 

o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, com resolução de mérito nos termos do artigo 487 inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a- DECLARAR a inexistência do débito 

inscrito, objeto da lide, e, como conseqüência, DETERMINAR a exclusão do 

nome da parte Autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$200,00 (duzentos reais), na hipótese 

de descumprimento da obrigação de fazer, conforme artigo 497 do CPC, 

até o teto máximo dos Juizados Especiais; b- CONDENAR a parte 

reclamada, a pagar para a parte autora, a importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção 

monetária pelo “INPC” e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença, 

forte na súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento); Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 13 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 13 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002507-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002507-23.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 168,50; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSICLEIA PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Atendendo aos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, sustenta a parte 

reclamante que seu nome foi indevidamente negativado no Serasa pela 

Reclamada, posto que não possui nenhum débito que justifique referido 

ato. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo 

dano extrapatrimonial. Consta da contestação que o crédito que originou a 

inscrição acoimada de indevida, foi objeto de migração do sistema 

pré-pago para o PLANO VIVO CONTROLE ILIMITADO, culminando em 

obrigações contraídas que restaram inadimplidas pelo Reclamante. Não 

obstante a reclamada tenha se referido a relação jurídica firmado 

supostamente entre as partes, vislumbro a inexistência de contrato 

firmado, assim deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. A 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. Além do mais, as 

cópias das telas do controle interno da Reclamada, estão totalmente 

desfocadas, o que impossibilita sua compreensão. No caso, se incumbiu o 

autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que 

houve violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte reclamada, que lançou 

indevidamente o nome da parte reclamante no rol de inadimplentes sem se 

cercar das cautelas necessárias. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 
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nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, para: a- 

DECLARAR a inexistência do débito inscrito, objeto da lide, e, como 

conseqüência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte Autora nos 

cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações 

jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor 

de R$200,00 (duzentos reais), na hipótese de descumprimento da 

obrigação de fazer, conforme artigo 497 do CPC, até o teto máximo dos 

Juizados Especiais; b- CONDENAR a parte reclamada, a pagar para a 

parte autora, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do STJ 

de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento); Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 13 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 13 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002385-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELEN MATUCARI CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002385-10.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 312,26; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCIELEN MATUCARI CEBALHO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Atendendo aos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, sustenta a parte 

reclamante que seu nome foi indevidamente negativado no Serasa pela 

Reclamada, posto que não possui nenhum débito que justifique referido 

ato. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo 

dano extrapatrimonial. Consta da contestação que o crédito que originou a 

inscrição acoimada de indevida, foi objeto de utilização de telefonia móvel, 

as quais passaram a gerar faturas mensais e que não foram adimplidas 

pela Autora. Não obstante a reclamada tenha se referido a relação jurídica 

firmado supostamente entre as partes, vislumbro a inexistência de 

contrato firmado, assim deixou de instruir os autos com documento hábil 

que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. 

A parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, se 

incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o 

ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano 

moral e nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que 

houve violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte 

reclamante possui inscrição anterior à inscrição realizada pela empresa 

reclamada em seu nome, e até o momento não se tem noticia de que seja 

indevida, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável 

no caso retratado nos autos. Portanto, a parte reclamante possui inscrição 

preexistente: - CALCARD – inclusão 26/05/2014 – valor R$ 271,65. Nesse 

sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segue 

ementa: Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Por isso, entendo 

que a parte reclamante não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste 

legítima inscrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não 

havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais. Ante 

o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na 

inicial, com resolução de mérito nos termos do artigo 487 inciso I, do 

Código de Processo Civil, para: a- DECLARAR a inexistência do débito 

inscrito, objeto da lide, e, como conseqüência, DETERMINAR a exclusão do 

nome da parte Autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$200,00 (duzentos reais), na hipótese 

de descumprimento da obrigação de fazer, conforme artigo 497 do CPC, 
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até o teto máximo dos Juizados Especiais; Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 13 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 13 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004277-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVISON MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004277-51.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLEVISON MARTINS DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, onde alega o Reclamante que não possui qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, de 

forma genérica, alega a existência de relação jurídica com a parte 

Requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. Assim, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Pelo contrário, a parte reclamada não juntou provas que 

comprovem o seu alegado, logo, sem não fez prova a seu favor. Por fim, 

resta devidamente comprovado que houve a inclusão do nome da 

Reclamante no Serasa sem a comprovação de que existesse qualquer 

vínculo com a empresa requerida, não fazendo a Reclamada qualquer 

prova contrária, para que eximisse de sua culpa. O art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte Reclamante possui 

inscrição posterior à inscrição realizada pela Reclamada em seu nome. Em 

que pese exista outra negativação, verifico que não se aplica ao caso, a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversas daquele que 

nunca teve uma anotação. Nesse entendimento: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - 

NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM. A existência de 

outros apontamentos não obsta a indenização, considerando que somente 

a preexistência de inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes 

afasta a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida 

(súmula n.º 385 do STJ). A existência de outras inscrições posteriores 

nos cadastros restritivos, apesar de não obstar a indenização, contribui 
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para sua redução a um valor mais baixo que o usualmente arbitrado. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, 

publicação da súmula em 28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da 

Reclamada indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral, atendendo os princípios da razoabilidade, 

capacidade econômica da Reclamada e da exemplaridade. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora, deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense o sofrimento causado, 

mas às posses do ofensor. Sopesando tais critérios, tenho como razoável 

o valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistentes os 

débitos discutidos nestes autos, e somente estes, proibindo a reclamada 

de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a estes, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, referente aos 

débitos discutidos nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais. C) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, 

V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 16 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 16 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOTERIO SIMPLICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000219-05.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SOTERIO SIMPLICIO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, onde alega o Reclamante que não possui qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, de 

forma genérica, alega a existência de relação jurídica com a parte 

Requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. Assim, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Pelo contrário, a parte reclamada não juntou provas que 

comprovem o seu alegado, logo, sem não fez prova a seu favor. Ademais, 

o contrato juntado com a contestação, não tem assinatura nehuma. Por 

fim, resta devidamente comprovado que houve a inclusão do nome da 

Reclamante no Serasa sem a comprovação de que existesse qualquer 

vínculo com a empresa requerida, não fazendo a Reclamada qualquer 

prova contrária, para que eximisse de sua culpa. O art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 
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sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte Reclamante possui 

inscrição posterior à inscrição realizada pela Reclamada em seu nome. Em 

que pese exista outra negativação, verifico que não se aplica ao caso, a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversas daquele que 

nunca teve uma anotação. Nesse entendimento: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - 

NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM. A existência de 

outros apontamentos não obsta a indenização, considerando que somente 

a preexistência de inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes 

afasta a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida 

(súmula n.º 385 do STJ). A existência de outras inscrições posteriores 

nos cadastros restritivos, apesar de não obstar a indenização, contribui 

para sua redução a um valor mais baixo que o usualmente arbitrado. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, 

publicação da súmula em 28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da 

Reclamada indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral, atendendo os princípios da razoabilidade, 

capacidade econômica da Reclamada e da exemplaridade. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora, deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense o sofrimento causado, 

mas às posses do ofensor. Sopesando tais critérios, tenho como razoável 

o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o 

débito discutido nestes autos, e somente este , proibindo a reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este , sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, referente ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais. C) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, 

V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 16 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 16 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004472-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004472-36.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 80,15; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CLOVIS 

SILVA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido inicial é 

parcialmente procedente. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome foi indevidamente 

negativado no Serasa pela Reclamada, posto que não possui nenhum 

débito com a mesma. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e 

reparação pelo dano extrapatrimonial. Consta da contestação que o 

crédito que originou a inscrição acoimada de indevida, foi objeto de 

utilização do PLANO VIVO CONTROLE, que geraram faturas não 

adimplidas pelo Autor sendo cancelado por inadimplência. Não obstante a 

reclamada tenha se referido a relação jurídica firmada supostamente entre 

as partes, não instruiu os autos com documento hábil que autorizasse o 

reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. A parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 
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indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que houve violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar a parte 

Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral, 

atendendo os princípios da razoabilidade, capacidade econômica da 

Reclamada e da exemplaridade. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Autora, deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense o sofrimento causado, mas às posses do ofensor. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$3.000,00 (três 

mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à Reclamada. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, para: a- 

DECLARAR a inexistência do débito inscrito, objeto da lide, e, como 

conseqüência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte Autora nos 

cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações 

jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor 

de R$200,00 (duzentos reais), na hipótese de descumprimento da 

obrigação de fazer, conforme artigo 497 do CPC, até o teto máximo dos 

Juizados Especiais; b- CONDENAR a parte reclamada, a pagar para a 

parte autora, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do STJ 

de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento); Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 16 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 16 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004477-58.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 78,16; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JHONATAN HENRIQUE DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas 

de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Atendendo aos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que o pedido inicial é parcialmente procedente. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, sustenta a 

parte reclamante que seu nome foi indevidamente negativado no Serasa 

pela Reclamada, posto que não possui nenhum débito com a mesma. 

Requer a declaração de inexigibilidade do débito e reparação pelo dano 

extrapatrimonial. Consta da contestação que o crédito que originou a 

inscrição acoimada de indevida, foi objeto de utilização do PLANO VIVO 

CONTROLE 2GB, que geraram faturas não adimplidas pelo Autor sendo 

cancelado por inadimplência. Não obstante a reclamada tenha se referido 

a relação jurídica firmada supostamente entre as partes, não instruiu os 

autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da 

legitimidade da cobrança do crédito. A parte ré não trouxe elemento de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de documento hábil a existência e exigibilidade da 

dívida. Ademais, os prints da tela do controle interno da Reclamada, estão 

desfocados, o que impossibilita sua leitura. No caso, se incumbiu o autor 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que 

houve violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 
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indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar a parte 

Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral, 

atendendo os princípios da razoabilidade, capacidade econômica da 

Reclamada e da exemplaridade. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Autora, deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense o sofrimento causado, mas às posses do ofensor. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$3.000,00 (três 

mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à Reclamada. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, para: a- 

DECLARAR a inexistência do débito inscrito, objeto da lide, e, como 

conseqüência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte Autora nos 

cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações 

jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor 

de R$200,00 (duzentos reais), na hipótese de descumprimento da 

obrigação de fazer, conforme artigo 497 do CPC, até o teto máximo dos 

Juizados Especiais; b- CONDENAR a parte reclamada, a pagar para a 

parte autora, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do STJ 

de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento); Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 16 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 16 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004820-54.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO CARLOS FARDIM SEVERINO Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Prefacialmente, deixo de acolher a preliminar de falta de interesse de agir, 

argüida na contestação, tendo em vista que a parte que se senten lesada, 

tem necessidade de ir à Juízo para pleitear a tutela almejada. Atendendo 

aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por, JOÃO CARLOS FARDIM 

SEVERINO, requerendo, em síntese, a condenação da reclamada no 

pagamento de danos morais, tendo em vista que a Requerida inscreveu o 

seu nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente, referente ao 

contrato nº 0284824811, no valor de R$127,92 (cento e vinte e sete reais 

e noventa e dois centavos). Afirma que não reconhece a dívida em 

questão, pois não possui nenhum débito com a empresa Reclamada. Por 

essas razões, requer a declaração de inexistência de débito e a 

condenação da Requerida em danos morais. A Reclamada contesta de 

forma genérica, não trazendo aos autos documentos que corroborem 

suas alegações. Mormente, porque não anexou contrato assinado pela 

Reclamante. Logo, o réu não trouxe prova alguma de suas articulações 

fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Ademais, é de se considerar 

que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a 

reclamante está evidentemente, em posição altamente desfavorável. 

Assim, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveriam PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Por fim, resta devidamente comprovado que houve a inclusão 

do nome da parte Autora no Serasa e que a dívida não existe, não 

fazendo a Reclamada prova contrária, para que eximisse de sua culpa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, no que concerne ao 

pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do 

notório prejuízo suportado pela parte reclamante, em virtude da indevida 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há 

necessidade de indenização. Entretanto, no caso em testilha, observo que 

a parte reclamante possui inscrição anterior à inscrição realizada pela 

empresa reclamada em seu nome, e até o momento não se tem noticia de 

que seja indevida, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral 

indenizável no caso retratado nos autos. Portanto, a parte reclamante 

possui inscrição preexistente: - Avenida – contrato 1596666 – valor 

R$129,57 – inclusão:20/07/2015. Nesse sentido é a Súmula 385 do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, segue ementa: Súmula 385. Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 
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ressalvado o direito ao cancelamento. Por isso, entendo que a parte 

reclamante não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima 

inscrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo o 

que se falar, portanto, em indenização por danos morais. ISTO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o débito discutido 

nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que 

a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, referente ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais. Com arrimo 

no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juíz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 17 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. 

Cáceres/MT., 17 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004797-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004797-11.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: AURELIO COELHO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, onde alega o Reclamante que não possui qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, de 

forma genérica, alega a existência de relação jurídica com a parte 

Requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. Assim, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Pelo contrário, a parte reclamada não juntou provas que 

comprovem o seu alegado, logo, sem não fez prova a seu favor. Por fim, 

resta devidamente comprovado que houve a inclusão do nome da 

Reclamante no Serasa sem a comprovação de que existesse qualquer 

vínculo com a empresa requerida, não fazendo a Reclamada qualquer 

prova contrária, para que eximisse de sua culpa. O art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte Reclamante possui 

inscrição posterior à inscrição realizada pela Reclamada em seu nome. Em 

que pese exista outra negativação, verifico que não se aplica ao caso, a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 
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discutida nestes autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversas daquele que 

nunca teve uma anotação. Nesse entendimento: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - 

NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM. A existência de 

outros apontamentos não obsta a indenização, considerando que somente 

a preexistência de inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes 

afasta a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida 

(súmula n.º 385 do STJ). A existência de outras inscrições posteriores 

nos cadastros restritivos, apesar de não obstar a indenização, contribui 

para sua redução a um valor mais baixo que o usualmente arbitrado. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, 

publicação da súmula em 28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da 

Reclamada indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral, atendendo os princípios da razoabilidade, 

capacidade econômica da Reclamada e da exemplaridade. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora, deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense o sofrimento causado, 

mas às posses do ofensor. Sopesando tais critérios, tenho como razoável 

o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o 

débito discutido nestes autos, e somente este , proibindo a reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este , sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, referente ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais. C) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, 

V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 17 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 17 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004711-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEISA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004711-40.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BEISA PEREIRA LEITE Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, onde alega o Reclamante que não possui qualquer débito com a 

reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em contestação, de 

forma genérica, alega a existência de relação jurídica com a parte 

Requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. Assim, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte 

hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da 

prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas alegações, 

reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da 

Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 

14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da 

hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte 

ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA 

A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O 

DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Pelo contrário, a parte reclamada não juntou provas que 

comprovem o seu alegado, logo, sem não fez prova a seu favor. Por fim, 

resta devidamente comprovado que houve a inclusão do nome da 

Reclamante no Serasa sem a comprovação de que existisse qualquer 

vínculo com a empresa requerida, não fazendo a Reclamada qualquer 

prova contrária, para que eximisse de sua culpa. O art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 
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DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte Reclamante possui 

inscrição posterior à inscrição realizada pela Reclamada em seu nome. Em 

que pese exista outra negativação, verifico que não se aplica ao caso, a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversas daquele que 

nunca teve uma anotação. Nesse entendimento: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - 

NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM. A existência de 

outros apontamentos não obsta a indenização, considerando que somente 

a preexistência de inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes 

afasta a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida 

(súmula n.º 385 do STJ). A existência de outras inscrições posteriores 

nos cadastros restritivos, apesar de não obstar a indenização, contribui 

para sua redução a um valor mais baixo que o usualmente arbitrado. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, 

publicação da súmula em 28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da 

Reclamada indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral, atendendo os princípios da razoabilidade, 

capacidade econômica da Reclamada e da exemplaridade. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora, deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense o sofrimento causado, 

mas às posses do ofensor. Sopesando tais critérios, tenho como razoável 

o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o 

débito discutido nestes autos, e somente este , proibindo a reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este , sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, referente ao débito 

discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais. C) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, 

V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 17 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 17 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005453-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE HOSANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005453-65.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISTIANE HOSANA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

DATA S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por, CRISTIANE 

HOSANA DOS SANTOS, requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada no pagamento de danos morais, tendo em vista que a 

Requerida inscreveu o seu nome no Serasa indevidamente, por dívida 

inexistente, referente ao contrato nº 0219382598, no valor de R$9,65 

(nove reais e sessenta e cinco centavos). Afirma que não reconhece a 

dívida em questão, pois não possui nenhum débito com a empresa 

Reclamada, e não possui qualquer relação jurídica. Por essas razões, 

requer a declaração de inexistência de débito e a condenação da 

Requerida em danos morais. A Reclamada contesta de forma genérica, 

não trazendo aos autos documentos que corroborem suas alegações. 

Mormente, porque não anexou contrato assinado pela Reclamante. Logo, o 
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réu não trouxe prova alguma de suas articulações fático-jurídicas, 

descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Ademais, é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente, em posição altamente desfavorável. Assim, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia a Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveriam PROVAR QUE A PARTE AUTORA 

ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. Por fim, resta devidamente comprovado 

que houve a inclusão do nome da parte Autora no Serasa e que a dívida 

não existe, não fazendo a Reclamada prova contrária, para que eximisse 

de sua culpa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, no que 

concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral 

decorre do notório prejuízo suportado pela parte reclamante, em virtude da 

indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por 

isso, há necessidade de indenização. Entretanto, no caso em testilha, 

observo que a parte reclamante possui inscrição anterior à inscrição 

realizada pela empresa reclamada em seu nome, e até o momento não se 

tem noticia de que seja indevida, o que afasta, portanto, a ocorrência de 

dano moral indenizável no caso retratado nos autos. Portanto, a parte 

reclamante possui inscrição preexistente: Nesse sentido é a Súmula 385 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segue ementa: Súmula 385. Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Por isso, entendo que a parte 

reclamante não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima 

inscrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo o 

que se falar, portanto, em indenização por danos morais. ISTO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistente o débito discutido 

nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que 

a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o 

CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

referente ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados 

especiais. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juíz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 18 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 18 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005364-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005364-42.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLEMILDA BUCK em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A., alegando que desconhece débito 

com o Requerido que deU ensejo na inscrição no cadastro de 

inadimplentes. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Neste 

ensejo, não há o que se falar em juntada do comprovante original da 

negativação expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que 

tal vai de encontro a Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais 

como o da Celeridade, Informalidade e Simplicidade. O Requerido suscitou 

preliminarmente a ocorrência de prescrição, a qual não há de ser acolhida, 

tendo em vista que o prazo prescricional para fins de ação de indenização 

por danos morais por inclusão indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, passa a fluir a partir da exclusão da restrição e não da data da 

inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento restará 

caracterizado o ilícito. Desta feita, passo à análise do mérito. É certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade das cobranças, o que não o fez, pois, em que 

pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha contratado com o 

mesmo, uma vez não ter juntado documentos que comprovem suas 

alegações. Tenho que o Requerido apenas divagou em meras alegações, 

não colacionando nenhuma prova capaz de comprovar o alegado em peça 

de defesa. Desta feita, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” É 

certo que a parte autora possui várias negativações, inclusive 

preexistente à realizada pelo Requerido (inscrição realizada pela 

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL, disponibilizada em 12/05/2013, 

conforme se infere de extrato juntado pelo própria parte autora em peça 

exordial. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de, tão-somente, declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré, referente a dívida em litígio. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005805-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARINI DAYANE SIQUEIRA SOUZA VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005805-23.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 17.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: KARINI DAYANE SIQUEIRA SOUZA VIDAL 

Parte Ré: REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Prefacialmente, deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva argüida na contestação, tendo em vista que no 

extrato juntado com a inicial, consta como credor: HONDA, portanto, quem 

inseriu o nome da Reclamante no Serasa, foi a Reclamada. Dessa feita, 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela requerida, passo ao mérito. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais, proposta por KARINI DAYANE SIQUEIRA SOUZA VIDAL, 

alegando, em síntese, que é cliente da Reclamada através da adesão de 

um consórcio, com duração de 72 parcelas, de uma HONDA BIZ 125cc. 

Aduz, que vinha cumprindo com sua parte contratada, entretanto a 

parcela do mês de JUNHO/2017, foi paga com atraso sendo quitada em 

06/07/2017 e que embora tenha ocorrido esse atraso a Requerida não 

localizou a quitação, inserindo seu nome no Serasa indevidamente. Por 

esses motivos, pleiteia indenização por danos morais. Em contestação, 

afirma a Reclamada que houve realmente o pagamento da referida parcela 

do mês de junho, mas que a LOTÉRICA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

não repassou o valor. Assim, requer a improcedência da ação. 

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é 

indiscutivelmente de consumo, e a parte autora está evidentemente, em 

posição altamente desfavorável. Assim, inverto o ônus da prova, o que 

faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Sobre a inversão do 

ônus da prova na sentença a doutrina é pacífica. Assim Nelson Nery 

Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior e Rosa Maria de Andrade. CPC 

comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. RT, 2002): "[...] a parte que teve 

contra si invertido o ônus da prova (...) não poderá alegar cerceamento de 

defesa porque, desde o início da demanda de consumo, já sabia quais 

eram as regras do jogo e que, havendo non liquet quanto à prova, poderia 

ter contra ela invertido o ônus da prova." Analisando detidamente os autos 

e as provas trazidas, tenho que o pedido inicial é parcialmente procedente. 

Ora, é fato incontroverso que houve o devido pagamento da parcela 

objeto da demanda, na data de 06/07/2017, tendo a Requerida inserido o 

nome da Requerente, em 23/07/17, ou seja, após já ter efetuado o 

pagamento da fatura do mês de junho. No entanto, embora comunicada a 

reclamada de que a parcela havia sido paga, esta manteve a cobrança 

inapropriada, surgindo aí o ato ilícito, que ofende a boa-fé objetiva, e 

caracteriza prática desleal suficiente para caracterizar o abalo moral e 

consequentemente o dever de indenizar. Logo, o réu não trouxe provas 

suficientes de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o 

art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Imperioso destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do 

Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Neste contexto, caberia a Requerida comprovar o 

fato extintivo de sua responsabilidade, ou seja, deveria PROVAR QUE A 

PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que não fez, 

criando em seu desfavor obrigação de indenizar. Por fim, resta 

devidamente comprovado que houve a inclusão do nome da parte Autora 

no Serasa e que a dívida não existe, não fazendo a Reclamada prova 

contrária, para que eximisse de sua culpa. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Logo, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante 

salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela 

parte reclamante, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de 

indenização. Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte 

reclamante possui inscrição anterior à inscrição realizada pela empresa 

reclamada em seu nome, e até o momento não se tem noticia de que seja 

indevida, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável 

no caso retratado nos autos. Portanto, a parte reclamante possui inscrição 

preexistente: Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, segue ementa: Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Por 

isso, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo de crédito, isto 

porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por 

danos morais. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para o fim de: A) 

DEFERIR a liminar pleiteada na inicial, pelo que determino que a Reclamada 

efetue a exclusão do nome da Autora, dos órgãos de proteção ao crédito 

em 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária, em caso de 

descumprimento, que desde já arbitro em R$200,00 (duzentos reais), até o 

teto máximo dos Juizados Especiais; Com arrimo no que dispõe a primeira 

parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juíz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 19 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 19 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004740-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIGELA ELOISA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004740-90.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NAIGELA ELOISA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer cc Danos Morais, proposta por NAIGELA ELOISA 

FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, onde alega, em síntese, que é titular da UC 

6/2555087, instalada em sua residência localizado na Avenida Quatro, 

Quadra 29, casa nº 04, Bairro Jardim Universitário, Cáceres/MT e que no 

mês de junho/2017, funcionários da Reclamada foram ate à sua residência 

fazer uma vistoria sob a alegação de ter recebido um chamado da sra 

Jaquelina dizendo estar sem energia elétrica. Assim, a Reclamante 

informou que desconhecia tal pessoa, entretanto para sua surpresa, no 

mês seguinte (julho), recebeu a fatura de sua UC, em nome de Jaqueline 

Cassoli da Silva. Afirma ainda, que tentou resolver a questão da troca de 

titularidade por diversas vezes, porém sem êxito. Por essas razões requer 

a condenação da empresa Ré por danos morais. A Reclamada confessa 

que realmente houve a transferência de titularidade na data de 23 de junho 

de 2017, mas que isso ocorreu porque a sra. Jaqueline procurou a 

Empresa Reclamada para solicitar a transferência. Por isso, não há que se 

falar em danos morais. A propósito, a reclamada não trouxe qualquer 

prova dessa alegação, e nem mesmo os protocolos de atendimento, 

comprovando que a informação foi passada para o Reclamante, estando 

evidente a falha na prestação de serviço e o dever de indenizar. Ademais, 

o réu não trouxe prova alguma de suas articulações fático-jurídicas, 

descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar que o deslinde da 

questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Dessa maneira, 

verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever 

de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela reclamada 

culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte 

reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar. A 

reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da 

reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

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

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, pois, da análise dos 

autos, que sem dúvida, o transtorno sofrido pela parte autora, gerou 

desconforto, aflição, angústia, decepção, e tem a extensão suficiente 

para configurar o dano moral. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para o fim de: 

A) CONDENAR a parte reclamada, ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da sentença; B) DETERMINAR que a titularidade da UC 

6/2555087-2, retorne para o nome da Autora, sendo restabelecido os 

benefícios na modalidade baixa renda, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

pagamento de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) em caso de 

descumprimento, até o teto máximo dos Juizados Especiais. Com arrimo no 

que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 485, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo 

de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 19 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 19 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002358-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002358-27.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 20.737,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HUGO 

FRANCO DE MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 
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por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais e materiais, em que alega a parte 

Reclamante que é cliente da Reclamada, sendo titular da linha móvel nº 

(65) 9674-2886 desde novembro de 2015 onde contratou o plano 

pós-pago pelo valor de R$164,98 (cento e sessenta e quatro reais e 

noventa e oito centavos). Afirma que desde o mês de maio até novembro 

de 2016, foram cobrados em suas faturas serviços nunca contratados, 

perfazendo-se o montante de R$368,80 (trezentos e sessenta e oito reais 

e oitenta centavos). Por essas razões, requer a devolução em dobro 

pelos serviços pagos e não contratados bem como a condenação da 

Empresa Ré por danos morais. Em contestação, a Reclamada não traz 

qualquer tipo de prova que corrobore suas alegações, pelo contrário, a 

reclamada só relata, não comprova, qual seja, não junta qualquer prova 

que contrarie as alegações da parte autora. Em análise aos documentos 

juntados aos autos, verifica-se que não houve comprovação de que os 

serviços foram contratados, até porque quem efetua o desconto no 

crédito efetuado é a própria operadora, no caso, a Reclamada. Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a provarem o 

insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Pois bem, analisando detidamente os autos e 

compulsando as provas produzidas, bem como as afirmações das partes 

litigantes, tenho que a parte autora demonstrou suficientemente o alegado, 

por outro lado, a Reclamada apresentou meras alegações, não trazendo 

aos autos provas que contrariassem as alegações da parte autora. Logo, 

a ré não trouxe prova alguma de suas articulações fático-jurídicas, 

descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar que o deslinde da 

questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Dessa maneira, 

verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever 

de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço fornecida pela reclamada 

culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte 

reclamante e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar. A 

reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, 

inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser 

observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da 

reclamada. Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

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

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Ademais, há que se 

considerar ainda, os transtornos suportados pela parte reclamante, ao 

solicitar a exclusão de tal cobrança, conforme relatado na inicial, 

demonstrando as inúmeras vezes que efetuou reclamações perante a 

reclamada, no intuito de buscar solução para o problema, esse tempo não 

pode ser desconsiderado. Assim, tenho que também ocorreu na prática a 

chamada Teoria da Perda do Tempo Livre, caracterizando prática desleal 

suficiente para caracterizar o abalo moral e consequentemente o dever de 

indenizar. Sobre a referida teoria, tem decidido nossos tribunais: Direito do 

consumidor. Alegação de aquisição de aparelho de home theater 

defeituoso. Sentença que condenou a ré a restituir o valor pago pelo 

produto. Autora que, durante dez meses, tentou efetuar a troca do 

aparelho, deixando-o na loja para análise e não obtendo qualquer 

resposta. Tempo despendido pela autora tentando solucionar o problema 

que não pode ser desconsiderado. Comprovação das inúmeras ligações 

efetuadas para a loja da ré. Perda do tempo livre. Dano moral configurado, 

fixada a verba compensatória em R$ 1.000,00 (mil reais). Provimento do 

r e c u r s o .  ( T J - R J  -  A P L :  1 0 0 9 6 1 7 2 0 0 7 8 1 9 0 0 3 7  R J 

0010096-17.2007.8.19.0037, Relator: DES. ALEXANDRE CAMARA, Data 

de Julgamento: 18/05/2011, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2011) “A questão é de extrema gravidade e não se 

pode admiti-la, por retóricas de tolerância ou de condescendência, que 

sejam os transtornos do cotidiano que nos submetam a esse vilipêndio de 

tempo subtraído de vida, em face de uma sociedade tecnológica e 

massificada, impessoal e disforme, onde nela as pessoas possam perder 

a sua própria individualidade, consideradas que se tornem apenas em 

usuários numerados em bancos informatizados de dados”. Des. Jones 

Figueiredo Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada pela 4ª Câmara 

Cível do TJPE. Desse modo, tenho que, devida é a indenização à parte 

reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve tentativas 

infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem 

dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Assim, reputa-se existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Evidencia-se o prejuízo moral pela 

dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão 

em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano 

moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma 

perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranquilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 
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acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento 

ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., São Paulo, Editora 

Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o prejuízo 

moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma 

que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. Ademais, sopesando tais critérios, 

tenho como razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) quantia que 

certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

parte reclamada, pelo descaso para com a parte consumidora. POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, para o fim de: A) CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da sentença; B) CONDENAR a parte reclamada a devolver ao 

Reclamante o valor de R$ 368,80 (trezentos e sessenta e oito reais e 

oitenta centavos), em dobro, a título de indenização por danos materiais, a 

ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir do pagamento de cada fatura; Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juíz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 20 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. 

Cáceres/MT., 20 de abril de 2018. Juíz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004309-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAMALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

QBEX COMPUTADORES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004309-56.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.279,18; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALINE RAMALHO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, QBEX COMPUTADORES S/A, BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente, deixo 

de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva requerida na contestação 

pela 1ª e 3ª Reclamadas, pois estamos diante da responsabilidade 

solidária entre as partes, conforme art. 18 do CDC. Imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Apesar de que é sabido que a 

necessidade de perícia implica extinção do processo sem julgamento do 

mérito, no caso em apreço, tal posicionamento não merece amparo. Com 

efeito, o art. 6º, da Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por ALINE RAMALHO 

DA SILVA, em face à DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S/A (1ª Requerida); 

QBEX COMPUTADORES S/A (2ª Requerida) e BANCO LOSANGO S/A. (3ª 

Requerida), alegando que adquiriu um aparelho celular QBEX HS0113G 

COLORS PTO + CHIP Claro Pré ao valor total de R$279,18 (duzentos e 

setenta e nove reais e dezoito centavos), na loja da 1ª Requerida e que 

após 07 (sete) dias de uso, o aparelho começou a apresentar defeitos, 

tendo levado o celular para reparos junto à 2ª Requerida. Aduz, que até o 

presente momento o aparelho celular não foi devolvido, sem ter noticias do 

mesmo, ainda tendo o seu nome inserido junto ao Serasa pela 3ª 

Requerida. Assim, procurou o PROCON para resolver a questão, porém 

não obteve êxito. Por essas razões requer a devolução do valor pago, 

bem como a condenação da Rés por danos morais. Pois bem. A 1ª 

Reclamada contesta de forma genérica, alegando falta de verossimilhança 

nas alegações iniciais. Assim, pleiteia a improcedência da exordial e 

consequentemente a extinção do feito. A 2ª Reclamada afirma que não se 

opôs à pretensão da Autora, tendo se disponibilizado para solucionar o 

conflito. Pleiteia o indeferimento da inicial. Por fim, a 3ª Reclamanda alega 

que a Autora efetuou o pagamento de apenas uma parcela, portanto, a 

restrição é licita, não se falando em danos morais. Requer a 

improcedência da ação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas 

estão mais aptas a provarem o insucesso da demanda do que àquele a 

demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe às reclamadas provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem, 

analisando detidamente os autos e compulsando as provas produzidas, 

bem como as afirmações das partes litigantes, tenho que a parte autora 

demonstrou suficientemente o alegado, por outro lado, as Reclamadas 

apresentaram meras alegações, não trazendo aos autos provas que 

contrariassem as alegações da parte autora. Logo, as rés não trouxeram 

provas de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 

373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Imperioso destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 
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tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do 

Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

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

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Ademais, há que se considerar ainda, os transtornos 

suportados pela parte reclamante, que além de ficar sem o produto 

adquirido, teve seu nome incluso no Serasa, conforme relatado na inicial, 

demonstrando as inúmeras vezes que efetuou reclamações perante as 

reclamadas, no intuito de buscar solução para o problema, esse tempo 

não pode ser desconsiderado. Assim, tenho que também ocorreu na 

prática a chamada Teoria da Perda do Tempo Livre, caracterizando prática 

desleal suficiente para caracterizar o abalo moral e consequentemente o 

dever de indenizar. Sobre a referida teoria, tem decidido nossos tribunais: 

Direito do consumidor. Alegação de aquisição de aparelho de home theater 

defeituoso. Sentença que condenou a ré a restituir o valor pago pelo 

produto. Autora que, durante dez meses, tentou efetuar a troca do 

aparelho, deixando-o na loja para análise e não obtendo qualquer 

resposta. Tempo despendido pela autora tentando solucionar o problema 

que não pode ser desconsiderado. Comprovação das inúmeras ligações 

efetuadas para a loja da ré. Perda do tempo livre. Dano moral configurado, 

fixada a verba compensatória em R$ 1.000,00 (mil reais). Provimento do 

r e c u r s o .  ( T J - R J  -  A P L :  1 0 0 9 6 1 7 2 0 0 7 8 1 9 0 0 3 7  R J 

0010096-17.2007.8.19.0037, Relator: DES. ALEXANDRE CAMARA, Data 

de Julgamento: 18/05/2011, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2011) “A questão é de extrema gravidade e não se 

pode admiti-la, por retóricas de tolerância ou de condescendência, que 

sejam os transtornos do cotidiano que nos submetam a esse vilipêndio de 

tempo subtraído de vida, em face de uma sociedade tecnológica e 

massificada, impessoal e disforme, onde nela as pessoas possam perder 

a sua própria individualidade, consideradas que se tornem apenas em 

usuários numerados em bancos informatizados de dados”. Des. Jones 

Figueiredo Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada pela 4ª Câmara 

Cível do TJPE. Desse modo, tenho que, devida é a indenização à parte 

reclamante, pois, da análise dos autos, verifico que houve tentativas 

infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive junto 

ao Procon, o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, 

tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. Assim, reputa-se 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Evidencia-se o 

prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. 

Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma 

definição de dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é 

causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação 

da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e 

tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua 

inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, 

n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à parte 

autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de forma a 

atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 

atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se 

que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte reclamada, pelo descaso para com a parte 

consumidora. Com relação aos danos materiais pleiteados, verifico que é 

fato incontroverso que a Autora, quitou uma parcela do financiamento no 

valor de R$59,38 (cinqüenta e nove reais e trinta e oito centavos). POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, para: A) Condenar as partes 

Reclamadas, a pagarem a Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) solidariamente, a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC e 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença; C) Condenar a 

1ª Reclamada, a devolver à Reclamante o valor de R$ 59,38 (cinqüenta e 

nove reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais, a ser 

corrigido pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

desembolso. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca 

de Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 20 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 20 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004821-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004821-39.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.058,63; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCIMAR SOARES DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 
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é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

(art. 6°), não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Inicialmente, acolho o pedido de retificação do nome do pólo passivo 

argüido na contestação, recomendando à Secretaria que faça a alteração 

para conste CLARO S.A. Não há que se falar em complexidade suficiente 

que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na 

espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o 

pedido inicial é parcialmente procedente. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em síntese, sustenta a parte reclamante que seu nome 

foi indevidamente negativado no Serasa pela Reclamada, posto que não 

possui nenhum débito com a mesma. Requer a declaração de 

inexigibilidade do débito e reparação pelo dano extrapatrimonial. Consta da 

contestação que o crédito que originou a inscrição acoimada de indevida, 

foi objeto de utilização da linha telefônica nº (65) 3224-1470 – contrato 

194142553, que geraram faturas não adimplidas pelo Autor. Não obstante 

a reclamada tenha se referido a relação jurídica firmada supostamente 

entre as partes, não instruiu os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. A 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de documento 

hábil a existência e exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de 

demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há que 

houve violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar a parte 

Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral, 

atendendo os princípios da razoabilidade, capacidade econômica da 

Reclamada e da exemplaridade. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Autora, deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense o sofrimento causado, mas às posses do ofensor. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte Reclamante possui 

inscrição posterior à inscrição realizada pela Reclamada em seu nome: - 

MEGA MODAS – inclusão:05/01/2017 - Valor R$53,99 (cinqüenta e três 

reais e noventa e nove centavos). Em que pese exista outra negativação, 

verifico que não se aplica ao caso, a Súmula 385 STJ, por se tratar de 

negativação posterior a que está sendo discutida nestes autos. Todavia, 

conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser 

levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já que a situação da 

parte autora é diversas daquele que nunca teve uma anotação. Nesse 

entendimento: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL 

- QUANTUM. A existência de outros apontamentos não obsta a 

indenização, considerando que somente a preexistência de inscrição 

legítima nos cadastros de inadimplentes afasta a ocorrência de dano moral 

decorrente de negativação indevida (súmula n.º 385 do STJ). A existência 

de outras inscrições posteriores nos cadastros restritivos, apesar de não 

obstar a indenização, contribui para sua redução a um valor mais baixo 

que o usualmente arbitrado. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da súmula em 

28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar a parte 

Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral, 

atendendo os princípios da razoabilidade, capacidade econômica da 

Reclamada e da exemplaridade. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Autora, deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense o sofrimento causado, mas às posses do ofensor. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$2.000,00 (dois 

mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à Reclamada. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito 

nos termos do artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, para: A)- 

DECLARAR a inexistência do débito inscrito, objeto da lide, e, como 

conseqüência, DETERMINAR a exclusão do nome da parte Autora nos 

cadastros de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações 

jurídicas narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável 

de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor 

de R$200,00 (duzentos reais), na hipótese de descumprimento da 

obrigação de fazer, conforme artigo 497 do CPC, até o teto máximo dos 

Juizados Especiais; B)- CONDENAR a parte reclamada, a pagar para a 

parte autora, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com correção monetária pelo “INPC” e juros 

de mora de 1% ao mês a partir da sentença, forte na súmula 362 do STJ 

de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento); C)- DEFERIR o pedido de retificação 

do nome do pólo passivo para que conste CLARO S.A. Deixo de condenar 

a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 19 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 19 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006159-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA NUNES PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006159-48.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por CRISTINA NUNES PEREIRA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não comprou pela 

internet, tampouco contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito em 29.09.2016 por um 

débito no valor de R$ 361,22 (trezentos e sessenta e um Reais e vinte e 

dois centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar suscitada. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida não comprovou que a parte autora tenha contratado 

seus serviços. Assim, não demonstrada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” É 

certo que a parte autora possui outras negativações, inclusive 

preexistentes, as quais não demonstrou serem indevidas: -------------------

------------------------ C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITOConsulta efetuada na:CDL CUIABA/MT-------------

------------------------------NOME: CRISTINA NUNES PEREIRADATA 

NASCIMENTO: 18/10/1986CPF: 022.500.161-60---------------------------------

----------REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT-----------------------------

--------------* CREDOR: CALCARD ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA 

VENCIMENTO: 10/05/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 1078245 

VALOR: 384,54 DATA INCLUSAO: 18/06/2014* CREDOR: AVENIDA 

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA VENCIMENTO: 20/09/2013 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 914010 VALOR: 343,62 DATA INCLUSAO: 

04/12/2013------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES-------------------------------------------* CREDOR: 

GARBBO S CENTER ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT DATA 

VENCIMENTO: 18/02/2014 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: DPL VALOR: 

68,95 DATA INCLUSAO: 03/06/2014* CREDOR: ELETROKASA 

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO DATA VENCIMENTO: 25/11/2013 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 274 VALOR: 1.055,60 DATA INCLUSAO: 

08/01/2014------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA-

------------------------------------------* CREDOR: OI S.A. ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 24/03/2016 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 0000005051235782 VALOR: 546,83 DATA 

INCLUSAO: 25/11/2016* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 

0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

05/06/2013 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 2126961294 

VALOR: 361,22 DATA INCLUSAO: 01/10/2016* CREDOR: COOPERATIVA 

DE CREDITO RURAL DO TELEFONE: 65 3311-2100 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 10/02/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: CC79666-2 VALOR: 1.233,16 DATA INCLUSAO: 05/08/2014--

----------------------------------------- ENDEREÇO SERASA-----------------------

-------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS 

QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO 

PAULO-SP, CEP: 04068-900------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM---------------------------------------

----* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10 

BAIRRO: VILA SANTA MARIA CIDADE: JATAI / GO* ENT.ORIGEM: CDL - 

CACERES / MT ENDEREÇO: PRACA DUQUE DE CAXIAS, 144 BAIRRO: NT 

CIDADE: CACERES / MT* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT ENDEREÇO: 

AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR ARGAS, 750 BAIRRO: CENTRO 

NORTE CIDADE: CUIABA / MT------------------------------------------- 

RESULTADO------------------------------------------->Consta(m) um total de 7 

registro(s),sendo detalhado(s) o(s) acimaapresentado(s).--------------------

-----------------------Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)debito(s) junto 

ao(s) credor(es).-------------------------------------------* Esta consulta 

apresenta informações deregistros efetuados nas bases privadasdo SPC 

Brasil e da Serasa.Demais informações, originadas de outrosbancos 

privados ou públicos, devem seracessadas junto aos órgãos de origem.---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N U M . P R O T O C O L O : 

001.901.439.987-820/04/2018 14:14:27-horario de Brasilia-FIM---------------

---------------------------- Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 
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parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011802-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011802-96.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 12.958,80; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ZORAIDE ALVES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram 

criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo 

é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Prefacialmente, acolho 

o pedido de retificação do nome do pólo passivo da demanda, argüido na 

contestação recomendando à Secretaria que faça a alteração. Imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Com efeito, o art. 6º, da Lei n.º 

9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por ZORAIDE ALVES 

DOS SANTOS, em face à SKY BRASIL SERVIÇOS S.A., alegando em 

síntese é cliente da Requerida, tendo contratado EQUIPAMENTO/SERVIÇO 

SMART 2 – SKY PRÉ-PAGO, no valor de R$479,40 (quatrocentos e 

setenta e nove reais e quarenta centavos), porém não recebe sinal da 

Empresa Requerida. Aduz, que tentou resolver a questão por várias 

vezes, porém sem êxito. Por esses motivos, requer a devolução dos 

valores pagos e a condenação da empresa Ré por danos morais. A 

Reclamada, contesta de forma genérica, não trazendo aos autos provas 

dos seus alegados. Afirma ser mero aborrecimento, requerendo a 

improcedência da ação. Assim, após analisar detidamente os autos, e os 

documentos a ele trazidos, entendo que o pedido inicial é parcialmente 

procedente. Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as 

partes é indiscutivelmente de consumo, e a parte autora está 

evidentemente, em posição altamente desfavorável. Assim, inverto o ônus 

da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

Sobre a inversão do ônus da prova na sentença a doutrina é pacífica. 

Assim Nelson Nery Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior e Rosa Maria de 

Andrade. CPC comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. RT, 2002): "[...] a 

parte que teve contra si invertido o ônus da prova (...) não poderá alegar 

cerceamento de defesa porque, desde o início da demanda de consumo, 

já sabia quais eram as regras do jogo e que, havendo non liquet quanto à 

prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova." No mesmo 

sentido, leciona Batista Lopes (Batista Lopes, João. A prova no Direito 

Processual Civil, 2ª ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002): "[...] é orientação 

assente na doutrina que o ônus da prova constitui regra de julgamento e, 

como tal, se reveste de relevância apenas no momento da sentença, 

quando não houver prova do fato ou for ela insuficiente". Conclui, ao final, 

que "... somente após o encerramento da instrução é que se deverá 

cogitar da aplicação da regra da inversão do ônus da prova. Nem poderá 

o fornecedor alegar surpresa, já que o benefício da inversão está previsto 

expressamente no texto legal". A propósito, a reclamada não trouxe 

qualquer prova de suas alegações, estando evidente a falha na prestação 

de serviço e o dever de indenizar. Ademais, o réu não trouxe prova 

suficientes de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o 

art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Imperioso destacar ainda que, há que se considerar os transtornos 

suportados pela parte reclamante, além da expectativa de espera pelos 

serviços não prestados pela Reclamada, esse tempo não pode ser 

desconsiderado. Assim, tenho que também ocorreu na prática a chamada 

Teoria da Perda do Tempo Livre, caracterizando prática desleal suficiente 

para ensejar o abalo moral e consequentemente o dever de indenizar. 

Sobre a referida teoria, tem decidido nossos tribunais: Direito do 

consumidor. Alegação de aquisição de aparelho de home theater 

defeituoso. Sentença que condenou a ré a restituir o valor pago pelo 

produto. Autora que, durante dez meses, tentou efetuar a troca do 

aparelho, deixando-o na loja para análise e não obtendo qualquer 

resposta. Tempo despendido pela autora tentando solucionar o problema 

que não pode ser desconsiderado. Comprovação das inúmeras ligações 

efetuadas para a loja da ré. Perda do tempo livre. Dano moral configurado, 

fixada a verba compensatória em R$ 1.000,00 (mil reais). Provimento do 

r e c u r s o .  ( T J - R J  -  A P L :  1 0 0 9 6 1 7 2 0 0 7 8 1 9 0 0 3 7  R J 

0010096-17.2007.8.19.0037, Relator: DES. ALEXANDRE CAMARA, Data 

de Julgamento: 18/05/2011, SEGUNDA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 20/05/2011) “A questão é de extrema gravidade e não se 

pode admiti-la, por retóricas de tolerância ou de condescendência, que 

sejam os transtornos do cotidiano que nos submetam a esse vilipêndio de 

tempo subtraído de vida, em face de uma sociedade tecnológica e 

massificada, impessoal e disforme, onde nela as pessoas possam perder 

a sua própria individualidade, consideradas que se tornem apenas em 

usuários numerados em bancos informatizados de dados”. Des. Jones 

Figueiredo Alves. Apelação Cível nº 230521-7, julgada pela 4ª Câmara 

Cível do TJPE. Assim, reputa-se existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e sofrimento ocasionados 

à vítima pelo evento. Colocando a questão em termos de maior amplitude, 

Savatier oferece uma definição de dano moral como 'qualquer sofrimento 

humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo 

atentado à reputação da vitima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, 

vol. II, n. 525). No caso vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à 

parte autora, eis que incumbe ao fornecedor do serviço conduzir-se de 

forma a atender as expectativas do consumidor, na prestação do serviço, 

concretizando todas as providências necessárias a resguardar sua 

integridade, física e moral. Ao se desincumbir dessa obrigação, responde 

pelos prejuízos correlatos. Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a 

parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral 

atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da 

parte ré e da exemplaridade. Sobre este tema, diga-se ainda que deve 
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atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve 

ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia 

de sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se 

que o prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, 

mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência e severidade. Nessa esteira, segue 

entendimento jurisprudencial: DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. Na forma 

da Súmula nº 227 do STJ, a pessoa jurídica também pode a sofrer violação 

a direitos da personalidade que tutelam bens jurídicos compatíveis com a 

sua natureza abstrata, como a honra, imagem e boa fama no mercado, 

dos quais depende o seu sucesso financeiro e o bom desempenho de sua 

atividade fim. Na hipótese dos autos restou comprovada a conduta ilícita 

da reclamante que causou inúmeros prejuízos à reclamada e ensejou a 

aplicação da justa causa, motivo pelo qual considero devida a condenação 

à indenização pelos danos morais ocasionados à pessoa jurídica. 

(Processo: RO 13985320105010074 RJ - Relator (a): Leonardo Dias 

Borges - Julgamento: 06/02/2013 - Órgão Julgador: Terceira Turma - 

Publicação: 01-04-2013) A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: (...) A INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE ESTIMATIVA 

PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, COM A 

QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE IGUAL E 

NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta redução 

o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e desproporcional ao 

evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do recurso. (TJPR - 

ApCiv 0113615-8 (8666) - São José dos Pinhais - 5ª C.Cív. Rel. Des. Luiz 

Cezar de Oliveira - DJPR 17.06.2002). Grifo nosso. Argumente-se ainda a 

inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: “O JUIZ 

ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE REPUTAR MAIS JUSTA E 

EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA LEI E AS EXIGÊNCIAS DO 

BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo discricionariedade amparada 

por Lei. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

3.000,00 (três reais) quantia que certamente satisfaz ao caráter 

reparatório, servindo ainda como punição à parte reclamada, pelo descaso 

para com a parte consumidora, que se cansou de tanto entrar em contato 

com a ré, segundo provam os vários protocolos consignados, sem obter 

solução integral ao caso vertente. Com relação ao pedido de restituição 

dos valores pagos pelos serviços que não foram disponibilizados, verifico 

que houve o pagamento das faturas de dezembro de 2015 à novembro de 

2016 e janeiro de 2017. ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, julgo PARCIALMETE PROCEDENTES os pedidos da exordial para: 

A) Condenar a parte Reclamada, a pagar a Reclamante a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC 

e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sentença; B) Confirmar a 

liminar concedida ID 283844, tornando-a definitiva. C) Condenar a 

Reclamada de forma simples à devolução dos valores de R$479,40 

(quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), corrigidos 

monetariamente a título de danos materiais, a ser corrigido pelo INPC e 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso; D)- Deferir o 

pedido de retificação do nome do pólo passivo para que conste SKY 

BRASIL SERVIÇOS S.A. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I 

do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT, para às devidas providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 20 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. 

Cáceres/MT., 20 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007208-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ANDRE CARDOSO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007208-27.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por WILSON ANDRE CARDOSO DE 

ALCANTRA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, alegando que não 

comprou pela internet, tampouco contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito em 

23.03.2014 E 13.04.2014 por débitos no valores de R$ 269,66 (duzentos e 

sessenta e nove Reais e sessenta e seis centavos) e R$ 260,02 

(duzentos e sessenta Reais e dois centavos), respectivamente. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de agir da 

Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar arguida. REJEITO a 

preliminar de prescrição, pois na consulta realizada pela autora em 

07.11.2017 o nome do autor ainda estava inscrito no cadastro restritivo de 

crédito pelo Requerido, persistindo eventual dano. No caso, é certo que o 
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consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Em sua defesa, o Requerido sustenta que 

não houve danos passíveis de reparação. O Requerido não comprovou 

que o autor tenha contratados seus serviços. Ainda, não há o que se falar 

em excludente de culpa em caso de fraude, pois, a responsabilidade das 

requeridas é objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. Temos que a 

conduta do Reclamado, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomaram o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. Assim, 

não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há que se falar em 

indenização por danos morais diante da Súmula 385 do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” É certo que a 

parte autora possui outras negativações, inclusive preexistentes realizada 

por Odonto Excellence em 07.08.2015, a qual não demonstrou ser 

indevida: ------------------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C 

A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: WILSON ANDRE 

CARDOSO DE ALCANTARA DATA NASCIMENTO: 03/01/1980 CPF: 

900.859.901-59 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC: CDL - CUIABA / MT ------------------------------------------- * CREDOR: 

CALCARD ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT DATA VENCIMENTO: 

10/08/2013 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 400529 VALOR: 171,86 

DATA INCLUSAO: 30/09/2013 ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 05/03/2014 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 900859901000059 VALOR: 1.816,04 DATA 

INCLUSAO: 09/05/2014 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 

0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

10/02/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 900859901000059 

VALOR: 260,02 DATA INCLUSAO: 18/04/2014 ---------------------------------

---------- ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- 

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 

------------------------------------------- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE 

ORIGEM ------------------------------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA 

/ MT ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR ARGAS, 750 

BAIRRO: CENTRO NORTE CIDADE: CUIABA / MT -------------------------------

------------ RESULTADO ------------------------------------------- >Consta(m ) 

um total de 3 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). --

----------------------------------------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s ) 

debito(s) junto ao(s) credor(es). ------------------------------------------- * 

Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases 

privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de 

outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos 

órgãos de origem. ------------------------------------------- NUM.PROTOCOLO: 

001.901.442.899-1 20/04/2018 14:19:02-horario de Brasilia-FIM -------------

------------------------------ Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a 

inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em 

litígio. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005979-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA GARCIA DE OLIVIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005979-32.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MIGUELINA GARCIA DE OLIVEIRA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar realizar 

compras na modalidade crediário, foi informada que a Requerida havia 

inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito em 10.03.2015 por um 

débito no valor de R$ 134,89 (cento e trinta e quatro Reais e oitenta e nove 

centavos). Entretanto, não contratou o referido serviço, razão pela qual a 

inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar arguida. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 
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negativação pela Requerida. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. A Requerida não comprovou que a parte autora tenha contratado 

seus serviços. Assim, não demonstrada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, não 

há que se falar em indenização por danos morais diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” É 

certo que a parte autora possui outras negativações, inclusive 

preexistentes. Em que pese alegar que estas estão em discussão judicial, 

não trouxe aos autos dados do processo, portanto, não demonstrou ser 

indevida. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001636-90.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE MARCIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação no Id. 

9195835, entretanto a impugnação a contestação apresentada, Id. 

11032068 é intempestiva, conforme consta certificado, Id. 9818104. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c.c. Tutela de Urgência c.c. Responsabilidade Civil por 

danos morais ajuizada por Jose Marcio da Silva em face do Banco 

Bradesco S.A., devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, 

que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 03.11.2015 no 

valor de R$ 171,11 – contrato nº. 901330554, nos órgãos de restrição ao 

crédito por suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta 

no Id. 5046743, o extrato do Boa Vista/Administradora do SCPC, 

http://nanoacesso.com.br/entrar/modulo/equifax-fisica/, datado de 

18.02.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca 

manteve relação jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no Id. 9152720 em 

26.07.2017, a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, na contestação apresentada no 

Id. 9195835 a Requerida em suma contestou pela legitimidade do débito, 

bem como pela ausência de nexo causal, por não ter comprovado 

qualquer tipo de ofensa a honra da parte Requerente, e ainda contesta 

pela incidência da súmula 385 do STJ, por ser o Requerente devedor 

contumaz, e ao final contesta pela improcedência da ação. Todavia, a 

impugnação a contestação, apresentada no Id. 11032068, é intempestiva, 

foi apresentada fora do prazo legal, conforme certificado, Id. 9818104, no 

entanto o Requerente impugna a contestação, pelo fato da parte 

Requerida, não apresentar nenhum documento que comprove o débito, 

bem como impugna pela inexistência da aplicação da súmula 385 do STJ, 

pelo fato das outras negativações estarem sendo ajuizadas, e ao final 

pela procedência da ação. Pois muito bem, conquanto tenha a parte 

Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documentação assinada pela 

parte Requerente. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte Requerente para a referida contratação. A 

inserção do nome do Requerente nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, no que concerne aos danos morais, 

em análise ao extrato juntado nos autos, verifica-se que a parte 

Requerente possui outras restrições, conforme consta – Id. Id. 5046743, o 

e x t r a t o  d o  B o a  V i s t a / A d m i n i s t r a d o r a  d o  S C P C , 

http://nanoacesso.com.br/entrar/modulo/equifax-fisica/, datado de 

18.02.2017, sendo assim, diante das negativações existentes no nome e 

CPF do Requerente, não se pode dizer moralmente atingido aquele que 

possui outras restrições. Desse modo, não há o que se falar de abalo de 

crédito, e, consequentemente indenização por danos morais, diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Assim, não é possível reconhecer que o consumidor tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante, porque a situação não lhe seria incomum. Diante disso, opino 

pelo JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão formulada na 

inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, 

determinar o cancelamento da inscrição do nome e CPF da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito em relação à restrição 

discutida nesses autos, qual seja, no valor de R$ 171,11 – contrato nº. 

901330554. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002672-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE URBANO FRANCA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON ALVES CAMPOS OAB - MT0019448A (ADVOGADO)

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002672-07.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE 

URBANO FRANCA FILHO Parte Ré: REQUERIDO: JOAO BENEDITO ALVES 

DE ARRUDA & CIA LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do 

art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 
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cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não 

resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao 

acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do 

mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c/c TUTELA ANTECIPADA e 

PEDIDO DE LIMINAR, promovida por JOSÉ URBANO FRANÇA FILHO, em 

desfavor à, JOÃO BENEDITO ALVES DE ARRUDA & CIA. LTDA Verifica-se 

que parte reclamada, apesar de comparecer à audiência de conciliação, 

não apresentou defesa, deixando decorrer “in albis” prazo para 

contestação, portanto decreto a revelia e aplico seus efeitos. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. O cerne da questão se refere a matéria 

veiculada por meio do expediente do "Jornal Cacerense", com matéria 

ofensiva a imagem e honra do Demandante. Consta na incial que o TCO 

instaurado para apurar a prática do delito previsto no art. 328 do CP, foi 

arquivado a pedido do MP, haja vista a atipicidade da conduta. Com efeito, 

o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que restaram 

demonstrados os prejuízos de ordem moral, a partir da publicação em 

veículo de comunicação, situação que leva ao acolhimento do pedido de 

danos morais, nos termos apresentado pela autora. Em análise ao exposto 

na inicial, bem como nos documentos acostados, verifico que foram 

direcionadas palavras ao Demandante, em especial pelas expressões: 

“arrogante", "embuste de delegado". Ressalto que referidas palavras 

caracterizam ofensa pessoal e de acordo com o STJ, gera 

responsabilidade civil ao ofensor. Nesse sentido: EMENTA: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MATÉRIA JORNALÍSTICA - 

LIBERDADE DE INFORMAÇÃO X DIREITO À HONRA, DIGNIDADE, 

INTIMIDADE, VIDA PRIVADA - NOTÍCIA DIFAMATÓRIA - OFENSA À HONRA 

- ABUSO DO DIREITO DE NARRAR CONFIGURADO - EXISTÊNCIA DA 

TRÍADE: ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL - DANO MORAL 

CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRUDENTE ARBÍTRIO DO 

MAGISTRADO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO DE RESPOSTA - 

AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO V DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL C/C ART. 12, VI DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS JORNALISTAS 

BRASILEIROS - SENTENÇA REFORMADA. Para que configure o ato ilícito 

previsto no art. 186 do Novo Código Civil, no sentido de obrigar o agente 

causador do dano a repará-lo, é imprescindível que haja prova do fato 

lesivo causado por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, do dano patrimonial ou moral e do nexo de causalidade entre 

este e o comportamento do agente. É necessário compatibilizar as 

garantias da honra e imagem do indivíduo e a liberdade do pensamento, de 

modo que convivam harmonicamente, sem impedir o direito à livre 

informação e, por outro lado, garantir o direito do cidadão de não ter sua 

honra e imagem violadas, pela exposição excessiva ao público. Uma vez 

configurado o excesso em informação divulgada em jornal de grande 

circulação dirigida a pessoa pública, uma vez lesionada sua honra, com 

reflexos em sua vida profissional, patente o direito à indenização. A 

fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja finalidade é 

compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto 

e, por outro lado, desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos 

semelhantes. (Desembargador Wanderley Paiva - Relator Vencido). 

Portanto, violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, 

da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

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

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

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

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Desse modo, tenho que, 

devida é a indenização à parte reclamante. POSTO ISTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial, para o fim de: A)- CONDENAR o Reclamado a pagar a parte 

Reclamante à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença; 

B)- CONFIRMAR a liminar concedida conforme ID 3709220, tornando-a 

definitiva por seus próprios fundamentos. Com arrimo no que dispõe a 

primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 23 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 23 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001768-50.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.159,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: EDITORA 

GLOBO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 
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alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Dessa feita, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais, proposta por WANDERSON DE CAMPOS PEREIRA, em desfavor de 

EDITORA GLOBO S/A.. O Autor, alega em síntese, que celebrou um 

contrato de assinatura de 04 (quatro) Revistas, ao valor mensal de 

R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) mensais, e que após 

o recebimento das revistas, decidiu fazer o cancelamento por ter 

percebido que as mesmas não eram úteis. Aduz, que ao tentar fazer o 

cancelamento, pela insistência do vendedor resolveu fazer a assinatura 

da REVISTA GLOBO RURAL, pelo valor de R$9,95(nove reais e noventa e 

cinco centavos) mensais e que apesar de ter sido descontadas as 

mensalidades através do pagamento via cartão de crédito, não recebeu 

nenhum exemplar. Assim, após o pagamento de 08 parcelas, requer a 

devolução em dobro dos valores pagos, bem como a condenação da 

empresa Ré por danos morais. Em contestação, a Reclamada contesta de 

forma genérica, não apresentando nenhuma prova que contradiz as 

alegações da parte autora. Inicialmente é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente, em posição altamente desfavorável. Assim, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC. Sobre a inversão do ônus da prova na sentença a doutrina é 

pacífica. Assim Nelson Nery Júnior (Nery e Nery. Nelson Junior e Rosa 

Maria de Andrade. CPC comentado, São Paulo, 6ª ed, p. 696, ed. RT, 

2002): "[...] a parte que teve contra si invertido o ônus da prova (...) não 

poderá alegar cerceamento de defesa porque, desde o início da demanda 

de consumo, já sabia quais eram as regras do jogo e que, havendo non 

liquet quanto à prova, poderia ter contra ela invertido o ônus da prova." No 

mesmo sentido, leciona Batista Lopes (Batista Lopes, João. A prova no 

Direito Processual Civil, 2ª ed, p. 51, Ed. RT, São Paulo, 2002): "[...] é 

orientação assente na doutrina que o ônus da prova constitui regra de 

julgamento e, como tal, se reveste de relevância apenas no momento da 

sentença, quando não houver prova do fato ou for ela insuficiente". 

Conclui, ao final, que "... somente após o encerramento da instrução é que 

se deverá cogitar da aplicação da regra da inversão do ônus da prova. 

Nem poderá o fornecedor alegar surpresa, já que o benefício da inversão 

está previsto expressamente no texto legal". Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte reclamante apresentou provas suficientes para 

a análise da demanda enquanto a ré trouxe apenas alegações, deixando 

de instruir os autos com documentos que retirasse sua responsabilidade 

pelos descontos no cartão de crédito, por produto não entregue a parte 

Reclamante e ainda renovação automática sem o seu conhecimento e 

autorização. Ademais, a reclamada, conforme já mencionado, apresentou 

prova alguma de suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o 

art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 

Imperioso destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do 

Consumidor, senão vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

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

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Logo, conclui-se que o prejuízo moral experimentado 

pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo 

prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como razoável o 

valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE os 

pedidos da exordial para: A)- CONDENAR a reclamada, a pagar a título de 

danos morais à parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), forte 

nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento disponibilização da 

negativação e a correção monetária pelo INPC a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08. B)- DEVOLUÇÃO 

em dobro do valor cobrado de R$79,60 (setenta e nove reais e sessenta 

centavos), a título de danos materiais, a serem devidamente atualizados 

pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir do desembolso; C)- CONFIRMAR 

a liminar concedida conforme ID 1015509066, tornando-a definitiva por 

seus próprios fundamentos. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do 

inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 23 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 23 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002835-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDEVALDO DIAS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002835-50.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SIDEVALDO DIAS CARVALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 
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sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 9316035, e por sua vez a 

parte Requerente impugnou, Id. 9327615. Fundamento e decido. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por danos 

morais por restrição indevida com pedido liminar, ajuizada por Sidevaldo 

Dias Carvalho em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.), devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados em 06.04.2014 no valor de R$ 100,13 - 

contrato nº. 0208030699, nos órgãos de restrição ao crédito, por suposto 

débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 6759197 o 

extrato Check Ok – Soluções Inteligentes, emitido através de informações 

confidenciais, pelo site https://www.checkok.com.br/logado.php?

mod=versao_impressao, datado de 26.04.2017. Sustenta na exordial, que 

desconhece o débito e que nunca manteve relação jurídica com a 

Requerida, e que está negativação está lhe causando transtornos, pois 

não pode efetivar compras no crediário, e ao final pleiteia pela 

procedência da ação. Realizada no Id. 9312144 em 01.08.2017, a 

audiência de conciliação, a parte Requerida não se fez presente, no 

entanto consta que a citação foi encaminhada via Aviso de Recebimento, 

não se sabendo se a parte foi devidamente citada, razão pela qual a parte 

Requerente requereu a decretação da revelia e o julgamento antecipado 

da lide. Contudo, analisando a presente demanda constato que a parte 

Requerida apresentou a Contestação no Id. 9316035, dentro do prazo 

legal, razão a qual deixo-lhe de decretar a revelia, e passo ao julgamento 

antecipado da lide. Diante da contestação apresentada, Id. 9316035 a 

Requerida, em sede de preliminar contestou pela ausência de presunção 

absoluta dos fatos alegados na exordial, e ainda pela ausência do 

interesse de agir, em razão da parte não procurar solucionar a questão 

administrativamente, contesta pela juntada do comprovante de 

negativação expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que 

o extrato juntado é extraído de site de informações confidenciais, e, no 

mérito, pelo exercício regular do direito, diante da contratação dos 

serviços, ainda contesta pela incidência da súmula 385 do STJ, tendo em 

vista a parte ser devedor contumaz, e pela litigância de má-fé, pelo fato da 

parte alterar a verdade dos fatos, e ao final pela improcedência da ação. 

Na impugnação a contestação, Id. 9327615, a parte Requerente, impugna 

o fato da Requerida, não trazer nenhum documento idôneo para 

comprovar a contratação, e ainda impugna por ser a restrição discutida 

nestes autos ser a primeira restrição constante no nome e CPF do 

Requerente, e ainda impugna as telas sistêmicas por terem sido 

produzidas de forma unilateral, e ao final ratifica os termos da exordial e 

pelo procedência da ação. Pois muito bem, conquanto tenha a parte 

Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documentação assinada pela 

parte Requerente. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida 

dos dados pessoais da parte Requerente para a referida contratação. A 

inserção do nome do Requerente nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, no que concerne aos danos morais, 

em análise ao extrato juntado aos autos, verifica-se que a parte 

Requerente possui outras restrições, conforme consta do extrato Check 

Ok – Soluções Inteligentes, emitido através de informações confidenciais, 

p e l o  s i t e  h t t p s : / / w w w . c h e c k o k . c o m . b r / l o g a d o . p h p ?

mod=versao_impressao, datado de 26.04.2017, Id. 6759197, aplicando-se 

assim a Súmula 385 do STJ. Todavia, a parte Requerente não informa do 

ajuizamento de ações contra as demais negativações, entretanto em 

pesquisa ao sistema PJe, constato que a parte possui uma ação ajuizada 

sendo a seguinte: a) Ação nº. 8011646-45.2015.8.11.0006 em desfavor 

da Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.), ação está a qual foi julgada extinta 

sem resolução do mérito, e encontra-se arquivada devido o não 

comparecimento da parte Requerente em audiência. Contudo, em analise a 

referida ação acima descrita, observo que a restrição constante da ação 

a qual foi julgada extinta sem julgamento de mérito, trata-se da mesma 

restrição a qual está sendo discutida nesta presente ação, observo mais 

que a parte Requerente foi condenada ao pagamento de custas 

processuais na referida ação a qual não se fez presente em audiência. 

Portanto, em relação as demais restrições impostas em seu nome e CPF, 

não foi comprovado o ajuizamento de ações, assim diante das restrições 

existentes no nome e CPF do Requerente, não se pode dizer moralmente 

atingido aquele que possui outras restrições, como as informadas no 

extrato do Check Ok, anexado ao Id. 6759197. Desse modo, não há o que 

se falar de abalo de crédito, e, consequentemente indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Assim, não é possível reconhecer 

que o consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria 

incomum. Diante disso, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE 

a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito 

mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome 

e CPF da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito em 

relação à restrição discutida nesses autos, qual seja, no valor de R$ 

100,13 - contrato nº. 0208030699. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) 

Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004299-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LOIANNY AMANDA DOS SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004299-12.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LOIANNY AMANDA DOS 

SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou 

contestação, Id. 10513757 e a Requerente impugnou, Id. 10515262. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de 

dívida c.c indenização por danos morais ajuizada por Loianny Amanda dos 

Santos Rodrigues em face de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados no valor de R$ 471,99 – contrato 

nº. 0236114274 nos órgãos de restrição ao crédito em 26.09.2016, por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

8852810 o extrato do SCPC-ACIV – Associação Comercial e Empresarial 

de Vilhena, emitido através do site confidencial, datado de 14.07.2017. 

Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que nunca manteve 

relação jurídica com a Requerida, e que está negativação está lhe 

causando transtornos, pois não pode efetivar compras no crediário, e ao 

final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no Id. 10440462 em 

24.10.2017, a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, na contestação apresentada no 

Id. 10513757 a Requerida em sede de preliminar contesta pela inépcia da 

inicial pelo fato da Requerente não negar a contratação dos serviços com 

a Requerida e ainda contestou pela juntada do comprovante original da 

negativação expedida por órgãos oficiais, contesta mais, pelo fato da 
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parte não ter resolvido administrativamente, e no mérito, contesta em 

suma, pelo exercício do direito e pela regular contratação dos serviços, 

ainda pela incidência da súmula 385 do STJ, pelo fato da Requerente ser 

devedora contumaz, bem como pela litigância de má-fé, pelo fato da parte 

alterar a verdade dos fatos, e ao final contesta pela improcedência da 

ação. Na impugnação apresentada no Id. 10515262, a parte Requerente 

impugnou a contestação em sua totalidade, pelo fato da Requerida não 

trazer nenhum documento que comprove a relação jurídica entre as 

partes, e ainda impugna pela não incidência da súmula 385 do STJ, por ser 

esta a única negativação, e ao final ratifica os termos da exordial e pleiteia 

pela procedência da ação. Pois muito bem, pelo que evidenciam os 

documentos trazidos com a inicial, principalmente o extrato do SCPC-ACIV 

– Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (Id. 8852810), 

verifica-se que de fato foi incluída a referida negativação pela parte 

Requerida. Deste modo, conquanto tenha a parte Promovida em 

contestação – Id. 10513757, alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer contrato, 

devidamente assinado, ou gravação de áudio autorizando a cobrança. 

Afrontando assim, os princípios que rezem toda relação consumerista, 

bem como os direitos básicos do(a) consumidor(a), previsto no artigo 6° 

do CDC. Ademais em momento algum a parte Requerida provou que as 

declarações da parte Requerente são inverídicas. Dessa forma, prevalece 

o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na 

medida em que a parte consumidora é a parte vulnerável da relação 

jurídica, sendo assim caberia à parte Requerida trazer na defesa 

contratos/documentos que comprovasse a adesão aos serviços aos 

quais alega ter prestado e, ainda alega haver a existência de pendência 

de débito/financeiro com a parte Requerente. Dispõe o artigo 6º do CDC, 

em seu inciso VIII, sobre a inversão do ônus da prova: “São direitos 

básicos do consumidor: [...] VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No 

entanto, a parte Requerida incidiu em responsabilidade civil, segundo 

disciplinado nos artigos 927 e 186 do Código Civil, e artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Neste caso, infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da Requerente para a referida contratação. 

A inserção do nome da parte Requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da Requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a Requerente teve o seu crédito 

abalado. Assim, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Entretanto, deve ser levado em consideração que a parte 

autora possui restrição posterior, conforme consta do extrato abaixo 

transcrito, àquele objeto da demanda, demonstrando não primar pela 

pontualidade no pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum 

indenizatório deve ser minorado. NOME: LOIANNY AMANDA DOS SANTOS 

RODRIGUES DATA NASCIMENTO: 02/05/1994 CPF: 043.813.441-97 --------

----------------------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: 

*Não constam registros na Entidade consultante. -------------------------------

------------ CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ---------------------

---------------------- REGISTRO(S) DE SERASA ----------------------------------

--------- * CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 15/12/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 00000000000018411302 VALOR: 51.811,06 DATA 

INCLUSAO: 05/01/2018 * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 

0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

06/03/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0236114274 

VALOR: 471,99 DATA INCLUSAO: 30/09/2016 ---------------------------------

---------- ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- 

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 

------------------------------------------- RESULTADO ------------------------------

------------- >Consta(m) um total de 2 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) 

acima apresentado(s). ------------------------------------------- Verificar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 001.902.344.329-9 23/04/2018 14:51:34-horario 

de Brasilia-FIM No mais, cabe salientar que quando do ajuizamento desta 

ação a Requerente possuía tão-somente uma restrição, conforme consta 

do extrato (Id. 8852810), vindo a ter restrições posteriores, conforme 

acima mencionado, razão pela qual a indenização aos danos morais deve 

ser minorada. Cabe ainda, mencionar que o valor negativado no extrato 

juntado aos autos é no valor de R$ 471,99, o qual é referente ao contrato 

nº. 0236114274 e sendo incluído no cadastro de inadimplentes em 

30.09.2016, sendo assim a restrição contida no extrato acima mencionado 

é posterior, a qual está sendo discutidas na presente demanda. Assim, 

sopesando tais critérios, aliados ao valor das negativações, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Posto isso, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Declarar inexistente 

o débito restrito em 30.09.2016 pela Requerida no valor de R$ 471,99, 

referente ao contrato 0236114274, e b) Condenar a Requerida em danos 

morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e 

CPF do Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) 

Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012192-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLYVERSON DA SILVA SOUZA OAB - GO42105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012192-66.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, RESCISÃO 

DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLAUDEMIR DA SILVA SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 
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complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, proposta por CLAUDEMIR DA SILVA SOUZA, em face à E-CUIABÁ 

SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA. – INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

CHARLES BABBAGE - UNIORKA, alegando, em síntese, que a celebrou 

contrato com a Requerida na modalidade SUPLETIVO, para o período de 

17/04/14 à 17/06/14, pelo valor de R$762,00 (setecentos e sessenta e 

dois reais) divididos em 4 parcelas de R$153,00 (cento e cinqüenta e três 

reais), com matrícula de R$150,00 (cento e cinqüenta reais). Aduz, que 

pagou a matrícula, mas que o contrato precisou sofrer algumas 

alterações, tendo em vista que a contratação era de 5 matérias e no 

contrato constavam apenas 4. Afirma ainda, que não assinou o novo 

contrato devido a alteração nos valores que seriam reajustados, 

desistindo do curso. Ao final, seu nome foi inserido junto ao Serasa pelo 

não pagamento da mensalidade de R$153,00 (cento e cinqüenta e três 

reais), referente ao primeiro contrato que o Reclamante havia dado por 

cancelado. Por essas razões pleiteia a decretação da inexistência do 

débito e a condenação da Ré por danos morais. A parte Reclamada 

apesar de devidamente citada/intimada conforme ID. 9114050, não 

compareceu à audiência de conciliação, não apresentando justificativa 

acerca de sua ausência, devido a este fato, decreto sua revelia e aplico 

seus efeitos. Assim, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-o 

revel. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com a 

aplicação da confissão ficta, bem assim pelos documentos acostados aos 

autos, restou demonstrado que é fato incontroverso que a matrícula será 

efetuada após a análise da documentação exigida, assim não tendo o 

Reclamante dado a continuidade na tratativa, o seu cancelamento é 

medida que se impõe. Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDÊNTE os 

pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: A) DECLARAR 

INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos, proibindo a Reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa 

diária de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de 

multa (não é diária) de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de 

descumprimento; C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos 

morais à parte autora o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), forte nos 

artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se 

juros de 1% ao mês, a partir do evento disponibilização da negativação e a 

correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ de 03/11/08; Deixo de condenar a parte reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 24 de abril de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 

9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 24 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002922-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002922-40.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ÁGUA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITA 

GOMES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: SERVICO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por 

BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA, em face de SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL, alegando, em síntese, que é 

consumidora através da matrícula nº 180113-9, e que foi surpreendida 

com a fatura do mês 07/2016 no valor de R$484,10 (quatrocentos e 

oitenta e quatro reais e dez centavos), muito superior ao mensalmente 

utilizado e que a Requerida realizou corte de água em sua residência, sem 

justo motivo, tendo em vista que a fatura do mês de julho estava sendo 

analisada pela Reclamada. Assim, pleiteia indenização por danos morais. 

DA REVELIA A parte Reclamada apesar de devidamente citada/intimada, 

não compareceu à audiência de conciliação, não apresentando 

justificativa acerca de sua ausência, devido a este fato, decreto sua 

revelia e aplico seus efeitos. Assim, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-o revel. Em análise aos elementos e circunstâncias que 
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envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com a 

aplicação da confissão ficta, bem assim pelos documentos acostados aos 

autos, restou demonstrado que é fato incontroverso que a Reclamada 

interrompeu o fornecimento de água, de forma injustificada, bem como não 

avisou sobre a possibilidade do corte antecipadamente. Ante o exposto, 

julgo procedente o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: A- 

CONDENAR a Reclamada, a pagar a parte Reclamante o valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser 

corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da data da sentença; B- DETERMINAR que a Reclamada 

ajuste a fatura do mês de julho/2016, tendo como base os 03 últimos 

meses anteriores a esta. Isento de custas e honorários advocatícios 

conforme previsto nos artigos 54 e 55, ambos da lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juíz de Direito da 

Comarca de Cáceres/MT., para às providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT, 24 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT, 24 

de abril de 2018. Juíz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003971-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIS QUEIROZ SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003971-82.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 5.650,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO 

LUIS QUEIROZ SIQUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ADMILSON PINTO DA 

SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES, proposta por PEDRO 

LUIZ QUEIROZ SIQUEIRA, em desfavor à ADMILSON PINTO DA SILVA. 

Verifica-se que parte reclamada, devidamente citada e intimada, 

compareceu à audiência de conciliação, entretanto, deixou decorrer “in 

albis”, prazo para contestação. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. 

Alega o autor em síntese, que por volta das 9hs40min, seu veículo estava 

estacionado no seu ponto de táxi, quando foi abalroado pelo veículo do 

Requerido, um FORD – SCORT VERMELHO, placa BGV6401. Afirma, que o 

Requerido engatou a ré, atravessando a rua e vindo a bater no lado 

esquerdo do seu veiculo de forma proposital. Assim, foi até a delegacia 

emitir um BO sobre o ocorrido. Por essas razões, requer a condenação do 

Reú por danos materiais. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que restaram demonstrados os prejuízos 

materiais, a partir dos orçamentos juntado à inicial, situação que leva ao 

acolhimento do pedido de danos materiais, nos termos do orçamento 

apresentado pela autora. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÚNICO ORÇAMENTO. 1. A 

jurisprudência há muito vem dispensando perícia para comprovação e 

avaliação dos danos em veículo, contentando-se com três orçamentos, ou 

mesmo um, exigindo-se que o réu prove sua inexatidão ou a inidoneidade 

da oficina que o emitiu. 2. Assim, para que fosse desconsiderado o 

orçamento apresentado pelo Demandante/recorrido, necessário seria que 

a Ré/recorrente houvesse demonstrado a falta de idoneidade da oficina 

que o elaborou, ou a sua inexatidão, o que não ocorreu. 3. Ademais, o 

município recorrente não apresentou outro orçamento que infirmasse os 

gastos apresentados pelo recorrido, deixando assim de exercer faculdade 

processual que lhe é conferida. 4. Precedentes do STJ. 5. À unanimidade 

de votos, negou-se provimento ao presente recurso.(TJ-PE - AGV: 

2347686 PE 0007143-12.2011.8.17.0000, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, 

Data de Julgamento: 17/05/2011, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 97). 

Por outro lado, no que tange o pedido de indenização por lucros 

cessantes, o Reclamante alegou ser taxista, mas não anexou qualquer 

comprovante da média diária, o que poderia ser comprovada com Extrato 

Bancário e principalmente com a declaração do Imposto de Renda, logo o 

pedido há de ser indeferido. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR 

a reclamada a pagar ao reclamante o valor R3.650,00 (três mil, seiscentos 

e cinqüenta reais), a título de indenização por danos materiais, a ser 

corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso. Com arrimo no que dispõe a primeira 

parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juíz de Direito da Comarca de Cáceres/MT, para às 

devidas providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 24 de abril de 2018. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 

9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 24 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003281-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIZILIA MORENO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003281-53.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCIZILIA MORENO GOMES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 
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princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por, LUCIZILIA 

MORENO GOMES, requerendo, em síntese, a condenação da reclamada 

no pagamento de danos morais, tendo em vista que a Requerida inscreveu 

o seu nome no Serasa indevidamente, por dívidas inexistentes. Afirma que 

não reconhece a dívida em questão, pois não possui nenhum débito com a 

empresa Reclamada, bem como qualquer relação jurídica. Por essas 

razões, requer a declaração de inexistência de débitos e a condenação 

da Requerida em danos morais. A Reclamada contesta de forma genérica, 

não trazendo aos autos documentos que corroborem suas alegações. 

Mormente, porque não anexou contrato assinado pela Reclamante. Logo, o 

réu não trouxe prova alguma de suas articulações fático-jurídicas, 

descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor.” Ademais, é de se considerar que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante 

está evidentemente, em posição altamente desfavorável. Assim, inverto o 

ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da 

responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O 

RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

OCORRÊNCIA DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia a Requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, deveriam PROVAR QUE A PARTE AUTORA 

ESTÁ EM DÉBITO COM A REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. Por fim, resta devidamente comprovado 

que houve a inclusão do nome da parte Autora no Serasa e que a dívida 

não existe, não fazendo a Reclamada prova contrária, para que eximisse 

de sua culpa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Logo, no que 

concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral 

decorre do notório prejuízo suportado pela parte reclamante, em virtude da 

indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por 

isso, há necessidade de indenização. Entretanto, no caso em testilha, 

observo que a parte reclamante possui inscrição anterior à inscrição 

realizada pela empresa reclamada em seu nome, e até o momento não se 

tem noticia de que seja indevida, o que afasta, portanto, a ocorrência de 

dano moral indenizável no caso retratado nos autos. Portanto, a parte 

reclamante possui inscrição preexistente: Nesse sentido é a Súmula 385 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segue ementa: Súmula 385. Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Por isso, entendo que a parte 

reclamante não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima 

inscrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo o 

que se falar, portanto, em indenização por danos morais. ISTO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistentes os débitos 

discutidos nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo 

de cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) 

DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, o CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES, referente aos débitos discutidos nestes autos, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais. Com arrimo no que dispõe a primeira parte 

do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juíz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 24 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 24 de 

abril de 2018. Juíz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005743-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005743-80.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por JOSÉ AUGUSTO CAMPOS em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que está recebendo cobrança indevida 

do Requerido referente ao contrato FI02383932167 incluso no cadastro 

restritivo de crédito em 01.09.2014 por débito no valor de R$ 49,36 

(quarenta e nove Reais e trinta e seis centavos). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Não se aplica ao caso a Súmula 

385 do STJ, pois, as demais negativações são posteriores. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A Requerida não comprovou que a parte 

autora tenha contratado seus serviços. Assim, não demonstrada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 
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não necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório 

deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002371-26.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 9.370,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO LUCIO 

DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor 

do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para 

cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado 

por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, 

trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao 

Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais 

princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma 

que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c 

Inexigibilidade de Débitos, proposta por PEDRO LÚCIO DOS SANTOS, 

requerendo a condenação da reclamada no pagamento de danos morais, 

alegando, em síntese, que é titular da UC 6/609152-4 e que ao solicitar 

junto à Empresa Requerida a troca do padrão de sua residência, o mesmo 

ficou sabendo que existiam débitos pendentes referentes à UC 

6/9000640-7 a qual desconhece, pois nunca residiu na cidade de Cuiabá. 

Afirma, que nunca foi titular da UC 6/9000640-7, sendo assim os débitos 

em seu nome indevidos. Por essas razões pleiteia indenização por danos 

morais. Em contestação, a Reclamada alega que a parte Reclamante 

firmou contrato de prestação de serviços junto à concessionária 

reclamada, sendo a titular da unidade consumidora de n. 6/9000640-7, 

porém, não traz qualquer tipo de prova que corrobore suas alegações e 

legitime a cobrança em desfavor da parte autora, mormente porque não 

apresentou nenhum contrato ou documento assinado pela parte 

Requerente. De início, ressalto que prescinde na oportunidade discorrer 

sobre a importância do controle interno da Empresa, prestando serviço de 

qualidade a toda população. No entanto, embora possa ser reconhecido 

que houve falha na prestação de serviço – fato público e notório, de outro 

lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito da personalidade da parte autora. Com 

efeito, em que pese as razões apresentadas, entendo que não há como 

reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação 

inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos 

e preocupações. Não sem propósito, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, 

naturalmente - e sempre foi assim desde o início das civilizações, impõe 

perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar para o 

desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se todos 

quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, por 

conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da empresa ré é admissível. 

Pelo contrário. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência de 

dano moral a ser reparado. Ante o exposto e por tudo mais que constam 

nos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, 

para: DETERMINAR que a Reclamada se abstenha de efetuar qualquer 

cobrança referente a UC 6/9000640-7 em nome do Reclamante, sob pena 

de incorrer em multa de R$2.000,00 (dois mil reais) em caso de 

descumprimento. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código 
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de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 25 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. 

Cáceres/MT., 25 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000761-23.2017.8.11.0006 REQUERENTE: VICENCIA DOLORES URTADO 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrições indevidas dos dados 

da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida a qual 

autora alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma que tais 

débitos foram frutos de fraude jamais tendo a autora contratado junto a 

requerida que viessem a justificar as negativações no importe de R$ 

0,90(noventa centavos) e R$ 292,35(duzentos e noventa e dois reais e 

trinta e cinco centavos), ambas com data de inclusão em 05/11/2015. 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência dos débitos que 

originaram as negativações referidas, bem como no cancelamento das 

cobranças, além de reparação de ordem moral. É a suma do essencial. 1. 

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pelas Requeridas. Ante a ausência de preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de Parcial Procedência. 

Da análise dos documentos acostados na exordial permitem constatar que 

o registro dos dados da autora com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que o reclamante aduz não possuir, tendo em vista que afirma 

não possuir qualquer débito junto à empresa reclamada ou com terceiro 

em patamar que viesse a justificar a negativação em apreço. A Reclamada 

por sua vez em sede de sua contestação aduziu a regularidade do 

registro, tendo em vista que a autora fora titular do serviço de telefonia 

referente a um contrato No entanto, não juntou contrato e nem telas 

sistêmicas para comprovar a origem do debito, muito menos o debito, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos 

débitos negativados e não tendo a Reclamada se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora 

resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR 

A ORIGEM DO DÉBITO. TELAS SISTEMICAS UNILATERAIS QUE NÃO TEM 

CONDÃO DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL 

ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANOTAÇÃO 

NEGATIVA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DÉBITO QUE SE 

MOSTRA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO 

PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71005853726, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 27/01/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005853726 

RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 

27/01/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/01/2016) (negritei) Por outro lado, melhor sorte não 

socorre a reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no 

presente caso, tendo em vista que o extrato de negativação juntado na 

mov. 01 demonstra a existência de outras negativações em datas 

anteriores à negativação em apreço. Assim, embora demonstrada a 

conduta ilícita por parte da empresa ré ao negativar o nome do reclamante 

por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em 

cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do 

que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da 

reclamada. Consulta: CO N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: VICENCIA DOLORES URTADO DATA 

NASCIMENTO: 06/10/1964 CPF: 503.290.571-20 --------------------------------

----------- REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT ---------------------------

---------------- * CREDOR: AVENIDA ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT 

DATA VENCIMENTO: 10/06/2015 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 407160 

VALOR: 205,54 DATA INCLUSAO: 28/02/2016 ---------------------------------

---------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------------------

-------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----------------

-------------------------- * CREDOR: GARBBO S CENTER ENT.ORIGEM: CDL - 

CACERES / MT DATA VENCIMENTO: 22/05/2014 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO: DPL VALOR: 117,38 DATA INCLUSAO: 31/07/2014 * 

CREDOR: DROGARIA BALBUENA ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT 

DATA VENCIMENTO: 09/10/2013 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 1083 

VALOR: 56,14 DATA INCLUSAO: 23/07/2014 -----------------------------------

-------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: IRESOLVE CIA SECURITIZADORA DE ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 20/07/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 001818702470000 VALOR: 972,93 DATA INCLUSAO: 

09/06/2017 * CREDOR: FIDC NPL I TELEFONE: 0800 772 0299 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 06/08/2014 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 56033145281 VALOR: 394,71 DATA INCLUSAO: 

14/01/2017 * CREDOR: FIDC NPL I TELEFONE: 0800 772 0299 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 02/08/2014 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 56025460401 VALOR: 187,70 DATA INCLUSAO: 

14/01/2017 * CREDOR: FIDC NPL I TELEFONE: 0800 772 0299 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 29/07/2014 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 16088066341 VALOR: 618,67 DATA INCLUSAO: 

14/01/2017 * CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 30/04/2016 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 08000000000001213800 VALOR: 214,52 DATA 

INCLUSAO: 09/05/2016 * CREDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICA ES 

TELEFONE: 0800 721 5420 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 04/10/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

0000000142604862 VALOR: 86,21 DATA INCLUSAO: 06/04/2015 * 

CREDOR: DROGARIA BALBUENA TELEFONE: 65 3223-1143 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 09/10/2013 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 1083 VALOR: 56,14 DATA INCLUSAO: 25/07/2014 -

------------------------------------------ ENDEREÇO SERASA ---------------------

---------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS 

QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO 

PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------------------------
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----- * ENT.ORIGEM: CDL - CACERES / MT ENDEREÇO: PRACA DUQUE DE 

CAXIAS, 144 BAIRRO: NT CIDADE: CACERES / MT * ENT.ORIGEM: CDL - 

CUIABA / MT ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR ARGAS, 

750 BAIRRO: CENTRO NORTE CIDADE: CUIABA / MT --------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - -  RESULTADO ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

>Consta(m) um total de 10 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 001.881.023.705-5 08/03/2018 09:39:48-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Destarte, não há que 

se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no 

enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do 

cancelamento”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

ROL DE INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO 

MORAL. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves 

da Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por VICENCIA DOLORES URTADO em desfavor da VIVO S/A 

para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto da presente e 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ(A) DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011226-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE LANDIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011226-06.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, proposta por NEIDE LANDIM DE SOUZA, contra 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando 

o recebimento de indenização por danos morais e materiais, em razão da 

falha na prestação do serviço, diante da demora excessiva para ligação 

da energia de seu transformador. A Requerida devidamente citada, deixou 

de comparecer à audiência, tornando-se, dessa forma, revel. É certo que 

o art. 20 da LJE dispõe que "não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz". Assim, passo ao julgamento antecipado da 

lide. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Ademais, 

as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte promovente. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

promovente provar o fato constitutivo do seu direito e ao promovido fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. A parte promovente 

demonstrou seu direito nos termos do art. 373, I do NCPC, já que, 

comprovou que pediu a ligação da energia elétrica no dia 23/09/2014, fato 

este incontroverso, conforme documento juntado em peça exordial. 

Caberia à Requerida demonstrar os motivos da demora na ligação dos 

serviços, porém apenas divagou em alegações, não comprovando o 

alegado em peça de defesa. Tenho que apesar da Requerida alegar que a 

demora na ligação dos serviços se dera pelo fato de que fora necessário 

estudo detalhado da região onde se daria a prestação, para que as 

devidas adequações fossem realizadas, tais alegações não foram 

comprovas através de provas. Nesse sentido: ENERGIA ELÉTRICA. 

CONSUMIDOR. DEMORA NA LIGAÇÃO DA ENERGIA NA UNIDADE 

CONSUMIDORA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA 

COMPROVADA PARA A DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Sendo o 

fornecimento de energia elétrica um serviço essencial, a concessionária 

não pode retardar, de forma injustificada, a prestação do serviço. Prazo 

de dois dias úteis, previsto no art. 31, inc. I, da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL, não atendido. Considerando que a alegação da ré de não localizar 

o endereço do consumidor não é suficiente para justificar a demora na 

disponibilização do serviço, que somente aconteceu dois meses depois do 

pedido de ligação, de rigor o reconhecimento da ilegalidade da conduta. 

Pedido reiterado várias vezes e somente atendido após o ajuizamento da 

ação. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade da ré, 
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nos termos do art. 14 do CDC. Dessa forma, impõe-se concluir que a 

demora significativa e injustificada para fornecer o serviço de energia 

elétrica foi capaz de gerar lesão de cunho extra patrimonial, pois privou o 

consumidor de usufruir de serviço essencial, dando ensejo à violação de 

seus atributos da personalidade. O quantum indenizatório fixado em R$ 

2.000,00, por estar de acordo com as peculiaridades do caso em 

concreto, além de estar em consonância com o parâmetro adotado pelas 

Turmas Recursais em casos análogos. Sentença reformada em parte. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004527255, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez 

Kachny, Julgado em 06/05/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004527255 

RS, Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 06/05/2014, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/05/2014) A responsabilidade da parte promovida, fornecedora de 

serviço, é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência de 

defeitos relativos aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 

14, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade 

somente será elidida quando provada a inexistência do defeito, ocorrência 

de caso fortuito externo ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. 

Para a fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Se de um lado o Código 

Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação 

de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Indefiro o pedido de condenação do Requerido em danos materiais, haja 

vista a não comprovação dos mesmos. Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: 

a) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOABE PARREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000645-17.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOABE PARREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 6151077, no entanto não houve impugnação. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de dívida c.c. indenizatória 

por danos morais com pedido de tutela de emergência, ajuizada por Joabe 

Parreira de Oliveira em face de Telefônica Brasil S.A., devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados no valor de R$ 404,47 – contrato nº. 

0000899995725668 nos órgãos de restrição ao crédito em 11.07.2016, 

por suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

4553749 e 4632726 o extrato de consulta de balcão emitido pela CDL 

Cáceres/MT em 27.12.2016. Sustenta na exordial, que desconhece o 

débito e que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. No Id. 

4702962, a liminar foi deferida, a fim da parte retirar o nome e CPF do 

Requerente dos cadastros de inadimplentes, referente ao contrato nº. 

0000899995725668 no valor de R$ 404,47. Realizada no Id. 6133868 em 

18.04.2017, a audiência de conciliação, no entanto a parte Requerida não 

se fez presente e nem tampouco justificou a ausência, mesmo tendo sido 

regularmente citada, conforme consta no Aviso de Recebimento – Id. 

5886492. Na ocasião a parte Requerente solicitou a decretação da revelia 

e o julgamento antecipado da lide. Pois muito bem, analisando a presente 

demanda constato que a parte Requerida apresentou a Contestação no Id. 

6151077, dentro do prazo legal, razão a qual deixo-lhe de decretar a 

revelia, e passo ao julgamento antecipado da lide. Diante da contestação 

apresentada no Id. 6151077, a Requerida contesta em suma pela 

inocorrência de ato ilícito, contesta ainda pela exclusão da 

responsabilidade, pelo fato da utilização de documentos por terceiros, 

ainda contesta pela inexistência de dano moral, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Não houve impugnação. No Id. 6752657, a parte 

Requerida informa do cumprimento da liminar. Pois muito bem, pelo que 

evidenciam os documentos trazidos com a inicial, principalmente o extrato 

de consulta de balcão, emitido pela CDL Cáceres/MT (Id. 4553749), 

verifica-se que de fato foi incluída a referida negativação pela parte 

Requerida. Deste modo, conquanto tenha a parte Requerida em 

contestação – Id. 6151077, alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer contrato, 

devidamente assinado, ou gravação de áudio autorizando a cobrança. 

Afrontando assim, os princípios que rezem toda relação consumerista, 

bem como os direitos básicos do(a) consumidor(a), previsto no artigo 6° 

do CDC. Ademais em momento algum a parte Requerida provou que as 

declarações da parte Requerente são inverídicas. Dessa forma, prevalece 

o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na 

medida em que a parte consumidora é a parte vulnerável da relação 

jurídica, sendo assim caberia à parte Requerida trazer na defesa 

contratos/documentos que comprovasse a adesão aos serviços aos 

quais alega ter prestado e, ainda alega haver a existência de pendência 

de débito/financeiro com a parte Requerente. Dispõe o artigo 6º do CDC, 

em seu inciso VIII, sobre a inversão do ônus da prova: “São direitos 

básicos do consumidor: [...] VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No 

entanto, a parte Requerida incidiu em responsabilidade civil, segundo 

disciplinado nos artigos 927 e 186 do Código Civil, e artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Neste caso, infere-se, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do Requerente para a referida contratação. 

A inserção do nome da parte Requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da Requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o Requerente teve o seu crédito 

abalado. Assim, o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 88 de 252



restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor da 

negativação, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Posto isso, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Declarar inexistente 

o débito restrito em 11.07.2016 pela Requerida no valor de R$ 404,47, 

referente ao contrato nº. 0000899995725668; b) Condenar a Requerida 

em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial 

efetivada no nome e CPF do Requerente, com relação ao débito discutido 

nestes autos. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença ao(a) 

Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005985-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE GOMES PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005985-39.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DEISE GOMES PAIVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível alegando a 

parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas 

dos órgãos de proteção ao crédito no dia 09/06/2017, por débito no 

importe de R$190,91(cento e noventa reais e noventa e um centavos) o 

qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer 

contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de 

justificar a restrição em apreço. Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência dos débitos que originaram as negativações referidas, bem 

como no cancelamento das cobranças, além de reparação de ordem 

moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação 

de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não 

havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Em relação às preliminares de inépcia da inicial arguida pelo 

Reclamado, não se vislumbra seu acolhimento, posto que na peça 

preambular, a parte reclamante aponta com clareza os fatos, a causa de 

pedir e os pedidos de sua pretensão. Por fim, os pedidos são 

juridicamente possíveis quando o sistema de direito positivo os 

comtemplam, caso dos autos, em que a pretensão constitui-se em 

declaratória de inexistência de débito e danos morais por negativação 

indevida do débito inexistente. 3. Superada a preliminar e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de Parcial Procedência. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permitem constatar que o 

registro dos dados da autora com referência a negativação em apreço 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, 

por débito que a reclamante aduz não possuir, tendo em vista que afirma 

não possuir qualquer débito junto à empresa reclamada ou com terceiro 

em patamar que viesse a justificar a negativação em apreço. A Reclamada 

por sua vez em sede de sua contestação aduziu a regularidade do 

registro, tendo em vista que a autora fora titular do serviço de telefonia 

referente a um contrato de telefonia pré-pago. No entanto, não juntou 

contrato e nem telas sistêmicas para comprovar a origem do debito, muito 

menos o debito, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Desta feita, a parte requerida não apresentou provas 

aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus 

serviços e da cobrança dos débitos negativados e não tendo a Reclamada 

se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 

373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em 

favor da consumidora resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: TJ-RS - Recurso Cível 

71004839098 RS (TJ-RS) Data de publicação: 18/07/2014 Ementa: 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES 

DE TELEFONIA MÓVEL NAS CONTAS DO TELEFONE FIXO. EMPRESA QUE 

NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO SOMENTE DOS VALORES 

EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS. DANOS MORAIS 

PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO ÀS FUNÇÕES PUNITIVA E 

DISSUASÓRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS EM CASOS ANÁLOGOS. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004839098, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 16/07/2014) Por outro 

lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que tange à ocorrência de 

danos morais no presente caso, tendo em vista que o extrato de 

negativação juntado pela reclamada demonstra a existência de outras 

negativações em datas anteriores à negativação em apreço. Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por DEISE GOMES PAIVA em desfavor da TELEFONICA 

BRASIL S.A para DECLARAR a inexistência do débito negativado objeto da 

presente e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 30 de abril de 2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003240-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1003321-69.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO 

DE LIMINAR, proposta por AGOSTINHO ALVES DA COSTA em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A., alegando que no dia 17/12/2016 teria 

recebido ligação de representante da Requerida oferecendo-lhe seguro no 

valor de R$10,90 (dez reais e noventa centavos) mensais, o que fora 

aceito pelo mesmo. Porém, posteriormente (no dia 24/12/2016), o mesmo, 

requereu o cancelamento do serviço, o qual jamais fora atendido. Ocorre 

que após uma primeira solicitação de cancelamento do seguro contratado 

(Protocolo nº 20163950790094), o requerente por diversas vezes tentou 

cancelar tal serviço, porém continuou a pagar pelo serviço que não fora 

cancelado. O Requerente alega ter requerido o cancelamento por dez 

vezes, todas sem sucesso, protocolos números 20163950790094, 

20173608735794, 20173723163213, 20173738853010, 20173863976043, 

2 0 1 7 3 9 8 0 3 0 7 9 7 0 ,  2 0 1 7 3 9 7 9 8 6 1 0 7 3 ,  2 0 1 7 3 9 8 0 6 1 9 1 2 9  e 

20174125954931. Tenho que no presente, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Em sede de preliminar, a Requerida arguiu falta de interesse de agir do 

Autor. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do 

binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre o Requerente nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pela Requerida. Desta maneira, passo ao 

julgamento do mérito da presente. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida, em sua peça de 

defesa, alega que as cobranças foram devidas, haja vista a contratação 

por parte do Requerente, não rebatendo o fato de que a parte autora 

entrara em contato com a mesma, a fim de cancelar o serviço outrora 

contratado. Tenho que mesmo diante da insistência do Requerente em ver 

o serviço cancelado, a Requerida quedou-se inerte e continuou cobrando 

pelo seguro. Logo, a Requerida não demonstrou os motivos do não 

atendimento às solicitações do Requerente, tampouco trouxe provas de 

negativas de cancelamento de serviço. No presente caso é flagrante a 

falha na prestação de serviço e violação às normas do direito do 

consumidor. Considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante, e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado ao Reclamado, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Temos que a conduta da Reclamada, sem 

dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus 

clientes. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 
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não necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Com relação ao pedido de ressarcimento, em 

dobro, dos valores pagos pelo serviço de Seguro, rejeito tal pedido, uma 

vez que devidamente quitados (mesmo contra vontade), o serviço se 

manteve devidamente ativo nesse lapso temporal. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005975-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON VINICIUS SURUBI VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005975-92.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: PETERSON VINICIUS SURUBI VASCONCELOS Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida no dia 08/09/2017, dos dados do Reclamante nos cadastros de 

proteção ao crédito, por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, 

pois afirma não possuir qualquer débito a ponto de justificar a negativação 

no importe de R$ 185,34(cento e oitenta e cinco reais e trinta e quatro 

centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como pugnou ainda pela 

condenação da reclamada a reparação por danos morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que 

não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à 

norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato 

sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado 

pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por 

não vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do 

comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. 

3. No mérito a pretensão merece juízo de PARCIAL PROCEDÊNCIA. Da 

análise dos documentos acostados na exordial permitem constatar que o 

registro dos dados do autor com referência a negativação em apreço nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por 

débito que o reclamante aduz não possuir, tendo em vista que afirma não 

possuir qualquer débito junto à empresa reclamada ou com terceiro em 

patamar que viesse a justificar a negativação em apreço. A Reclamada 

por sua vez em sede de sua contestação aduziu a regularidade do 

registro, tendo em vista que o autor fora titular do serviço de telefonia 

referente a um contrato. No entanto, não juntou contrato,faturas e nem 

telas sistêmicas para comprovar a origem do debito, muito menos o debito, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. 

Desta feita, a parte requerida não apresentou provas aptas a comprovar a 

validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança dos 

débitos negativados e não tendo a Reclamada se descurado do ônus 

probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, 

seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da consumidora 

resta cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. 

Nesse sentido: TJ-MG - Apelação Cível AC 10439120013156001 MG 

(TJ-MG) Data de publicação: 09/04/2013 Ementa: APELAÇÃO CIVIL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DA INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO 

AUTOR - DANO MORAL PRESUMÍVEL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

QUANTUM REDUZIDO -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Cabe à empresa responsável pela inclusão do nome do 

suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito a produção de 

provas inequívocas de que tal dívida existe; caso contrário, conclui-se que 

a ré agiu com imprudência ao determinar tal registro, sendo cabível a 

condenação no pagamento de indenização por danos morais, haja vista 

que em tais casos eles se presumem. II - A indenização pelos danos 

morais sofridos pelo ofendido deve ser estabelecida em valor suficiente e 

adequado para a compensação dos prejuízos por ele experimentados e 

para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva pela ofensora, não 

se podendo prestar, entretanto, para o enriquecimento desproporcional 

daquele. Por outro lado, melhor sorte não socorre a reclamante no que 

tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que 

o extrato de negativação juntado na inicial demonstra a existência de 

outras negativações em datas anteriores à negativação em apreço. 

Assim, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa ré ao 

negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência 

de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente 

da conduta ilícita da reclamada. Destarte, não há que se falar em dano 

moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 

da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE 

INADIMPLENTES. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70050854520, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da 

Silva, Julgado em 31/10/2013)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CDL. ART. 43, § 2º, DO CDC. 
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AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS. 

CANCELAMENTO. 1.A ausência de comunicação importa no 

descumprimento de obrigação legal por parte da ré, cujo colorário é o 

dever de indenizar em se tratando de relação consumerista, pois o 

consumidor não pode ficar sujeito ao alvedrio do órgão de restrição de 

crédito na escolha daqueles que enviará ou não a comunicação prevista 

em lei, formalidade esta que, uma vez descumprida, também resulta no 

cancelamento do registro levado a efeito. 2.A norma em tela é decorrência 

do dever de informar, de alertar o consumidor acerca do apontamento 

negativo, obrigação específica que ao ser descumprida ocasiona diversos 

prejuízos aos consumidores, de quem é ocultada informação relevante 

que trará reflexos diretos no seu direito ao crédito. 3.A parte autora 

possui diversas anotações nos órgãos restritivos de crédito, portanto a 

ausência de comunicação não é passível de gerar o dever de reparação, 

vez que se trata de devedora contumaz. Inteligência da Súmula n. 385. 4. 

Pretensão de indenização por danos morais afastada, tendo em vista a 

ausência de nexo causal a autorizar a indenização pretendida, em função 

da parte postulante se tratar de devedora contumaz com registros 

precedentes. Efetivada a determinação de cancelamento da inscrição, 

diante do reconhecimento da ilegalidade do registro levado a efeito, 

possibilitada a nova efetivação deste, caso sejam cumpridas as 

exigências do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Dado 

parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70036753747, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Julgado em 26/01/2011)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por PETERSON VINICIUS SURUBI VASCONCELOS em desfavor 

da TELEFÔNICA BRASIL S/A para DECLARAR a inexistência do débito 

negativado, objeto desta reclamação e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

de danos morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 7 de maio de 

2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011463-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LIGIA MONFORTE BALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT0002883S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011463-40.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 32.832,13; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO CIVIL, DIREITO 

DO CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VERA 

LIGIA MONFORTE BALDO Parte Ré: EXECUTADO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pela UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de VERA LIGIA 

MONFORTE BALDO. O Embargante depositou espontaneamente o valor de 

R$9.460,93(nove mil e quatrocentos e sessenta reais e noventa e três 

centavos), por entender este o valor referente ao cumprimento de 

sentença. Ocorre que o Embargado propôs cumprimento de sentença no 

valor de R$ 10.407,02(dez mil e quatrocentos e sete reais e dois 

centavos). O embargante, ao ser intimado para manifestar apresentou os 

Embargos aqui em análise manifestando que o excesso de execução 

configura pelo fato do Embargado ter calculado o valor total da 

condenação proferida na r. sentença com a multa/honorários de 10%(dez 

por centos),porem o embargante pagou voluntariamente o valor da 

condenação não sendo necessária a aplicação da multa. Em análise ao 

cálculo apresentado pelo Embargado na execução de sentença do saldo 

remanescente, observo que foi calculado o valor integral que consta na 

sentença com 10% (dez por cento) de multa/honorários, portanto, não 

estão em conformidade com os termos do acórdão. Assim, não há o que 

se falar em saldo remanescente. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os embargos interpostos pela UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , e declaro extinta a presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL para o 

Embargado. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a 

conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que 

tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para 

o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 20 de 

abril de 2018. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003537-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 1003537-93.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

promovida por FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN em desfavor de VIA 

VAREJO S/A, alegando que adquiriu uma “churrasqueira elétrica Mondial 

CH01 PR 110V”, pelo valor de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), e 

que após menos de sessenta dias, a mesma apresentou defeitos em seu 

funcionamento. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Rejeito 

a preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. A Reclamada suscitou 

preliminar de ilegitimidade passiva, pois é mera intermediária comercial e 

quem deveria ser demandada seria o fabricante do produto. Ocorre que tal 

previsão só é aplicável nos casos em que há falha de segurança que 

cause acidente de consumo, previsto nos artigos 13 e seguintes do CDC. 

O presente caso trata-se de vício do produto, no qual o comerciante 

responde solidariamente. Por esta razão, rejeito a preliminar suscitada. De 

mesma forma, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 
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o avanço e análise da controvérsia posta. Desta forma rejeito preliminar de 

Incompetência do Juizado Especial Cível para a demanda em apreço. 

Analisadas as preliminares suscitadas, passa-se ao exame do mérito da 

lide. Deve-se anotar que a relação estabelecida pelas partes é de 

consumo, e está inserida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor - 

Lei nº 8.078/90, portanto, deve ser regida por suas normas. Assim, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo a parte Autora – 

consumidora - parte hipossuficiente, deverá ser aplicada em seu favor à 

inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa de seus direitos, 

vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem 

provas a seus favores. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se 

os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14), da inversão do ônus 

probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, 

entre outros, recaindo sobre a ré o dever de indenizar o consumidor, 

somente podendo ser AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR A 

RÉ QUE NÃO OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA 

SUA OCORRÊNCIA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste 

contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de 

sua responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. Desta forma, não tendo a Reclamada 

produzido quaisquer provas que refutassem a existência dos vícios 

apresentados no produto adquirido pelo Autor, a questão tornou-se 

incontroversa. Logo, não há dúvida acerca da responsabilidade civil pelo 

defeito do produto. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é 

enfático ao mencionar que: os fornecedores de produtos de consumo 

duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...). §1º. Não sendo 

o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I- a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II- a restituição imediata 

da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais 

perdas e danos; III- o abatimento proporcional do preço. No caso, cumpria 

o Autor a demonstração da falta de qualidade do produto; cabendo à 

Requerida a prova da inexistência do vício, ônus do qual não se 

desincumbiu. Assim, sendo o produto imprestável para o uso, resta 

evidente o direito do Reclamante à restituição do valor pago e/ou a entrega 

de outro aparelho novo de mesmo valor. Assim entendo que o valor pago 

pelo produto deve ser restituído, a título de danos materiais. Quanto ao 

pedido de danos morais, embora possa ser reconhecido que houve falha 

na prestação de serviço, de outro lado, é certo que não é possível 

reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor 

inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao direito da 

personalidade da parte autora. Com efeito, em que pese as razões 

apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte autora 

passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

Ressalta-se que estamos analisando o defeito em um produto de pequeno 

valor, portanto, seria demasiado reconhecer que o mau funcionamento 

deste tenha levado o autor a angustia tamanha que ultrapassasse o mero 

dissabor. Ademais, quanto ao fato de o Autor ter comparecido em 

diversos setores da loja para que fosse resolvido o problema, tais 

alegações são desacompanhadas de provas. Desta feita, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo que a vida 

em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Não se 

afirma aqui que a conduta da empresa ré é admissível. No entanto, repito, 

a espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO julgar PARCIAMENTO PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR, o 

valor de R$129,00 (cento e vinte e nove reais), a título de danos materiais, 

que correspondente a quantia paga pelo produto defeituoso, valor este 

que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 

2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000213-61.2018.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. Este Juízo permanecerá no entendimento assentado no 

despacho inicial. O fato é que mostra-se necessário que a parte adote 

alguma postura proativa anterior ao ajuizamento da ação com vistas à 

resolução da problemática. Poderia então, v.g. ter comprovado a 

notificação extrajudicial da empresa solicitando providências quanto ao 

suposto ilícito civil; realizado contato telefônico com registro do protocolo 

de atendimento; se dirigido ao Procon de Cáceres/MT, para tentativa de 

resolução da lide etc. Mas, ao que parece, a atitude imediata da parte foi 

bater às portas do Judiciário para a resolução da problemática, que até ao 

momento, nos parece estar despida de resistência – e não há que se 

exigir um pensamento diferente, na medida que não se tem nos autos 

qualquer demonstração de que a parte contrária tenha conhecimento da 

irresignação da autora. Apega-se ao entendimento de que a esfera 

juizado cível também deve pautar-se pela intervenção mínima, não por 

outra razão o atual Código de Processo Civil foi estabelecido com a clara 

intenção de facilitar a resolução dos conflitos mediante conciliação ou 

mediação de modo a facilitar que as próprias partes encontrem um “meio 

termo” em seus problemas, antes que a situação fatídica seja resolvida 

pelo Estado-Juiz. Ora, pela leitura do despacho inicial está claro que a 

exigência do Juízo no comportamento mínimo da parte em tentar resolver 

sua irresignação previamente no campo extrajudicial não traduz em “mero 

capricho” do Juízo, mas no cuidado que o Judiciário deve tomar em todo o 

país em homenagem à economia processual e ao interesse público. É de 

conhecimento público que a máquina judiciária encontra-se com estoque 

elevado de processos, para os quais os recursos humanos disponíveis 

para a resolução dos mesmos não têm sido suficiente para reduzi-los no 

tempo e qualidade ao contento social de modo que a sociedade 

permanece insatisfeita com a prestação jurisdicional brasileira. Se de um 

lado a máquina pública recebe a culpa pela “morosidade processual”, de 

outro também deve-se atribuir a responsabilidade por demandas ajuizadas 

em muitas das vezes sem necessidade, quando talvez um contato 

telefônico e uma conversa no campo extrajudicial seria suficiente para 

sanar eventual irresignação, evitando-se por conseguinte a demanda 

judicial. Com efeito, apegando-se aos fundamentos já expostos no 

despacho inicial, mantém-se firme naquelas razões para assentar a 

necessidade de demonstração mínima da tentativa de resolução 

extrajudicial da irresignação como condição ao recebimento da demanda 

judicial. Vale dizer, deve ser demonstrada a existência de pretensão 

resistida (lide) para que haja interesse de agir junto ao Poder Judiciário. 

Nesse sentido: AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO. -O 

interesse processual na ação cautelar de exibição de documentos, cabível 

como medida preparatória para instruir a ação principal, depende da 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, da 

comprovação do prévio requerimento administrativo, não atendido em 

prazo razoável, e, se for o caso, do pagamento do custo do serviço, 

conforme previsão contratual. Observância ao entendimento consolidado 

pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP. Nº. 1.349.453/MS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos. (TJMG – Apelação Cível n. 
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10467150005495001MG – 15ª Câmara Cível – Publicado em 11.03.2016. 

Relatoria do Desembargador Edison Freital Leite). APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. FALTA DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA 

DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE INTERESSE PROCESSUAL. Ação cautelar 

exibitória de documentos ajuizada com a finalidade de obter documento 

para instruir ação principal a este relacionada. Falta de encaminhamento 

prévio de pedido administrativo. Pretensão resistida não configurada. 

Ausência de interesse processual. Extinção da Ação cautelar. APELO 

PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066155359, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 

24/09/2015). É bem certo que os tribunais têm concentrado tais exigências 

em campos específicos do direito, o que não se vê com muita frequência 

no campo do direito do consumidor. Contudo, todo o caráter protecionista 

do Estatuto do Consumidor – que é legítimo e plenamente justificado – não 

pode elidir do ordenamento jurídico preceitos básicos do campo 

processual de modo que este Juízo compreende a necessidade de se 

exigir a demonstração prévia da pretensão resistida até mesmo na seara 

consumerista, até mesmo contra o consumidor – a fim de promover a 

salvaguarda dos fatores mencionados aqui no início - quais sejam, o 

interesse público na prestação jurisdicional mais eficaz. Deste modo, 

inexistindo a demonstração prévia de pretensão resistida, neste caso, é 

de se reputar inexistente a condição necessária ao ajuizamento da ação, 

qual seja, o interesse de agir, de maneira que mantendo-se firme no que 

foi exposto no despacho anterior. E sendo este o entendimento do Juízo, 

como o autor não cumpriu a providência anotada à título de emenda da 

inicial, deverá incidir na espécie a consequência jurídica descrita no 

parágrafo único do art. 321 do CPC. In verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Concomitante ao dispositivo 

acima pode-se afirmar que a inobservância da exigência proposta pelo 

Juízo acarreta o indeferimento da inicial não somente pelo disposto acima, 

mas também à teor do art. 330, III do Código de Processo Civil em razão da 

ausência de condição ao ajuizamento da ação (interesse de agir). Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único e 330, III, 

todos do Código de Processo Civil, INDEFERE-SE A INICIAL e via de 

consequência, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO (EXECUTADO)

P. A. MANHABOSCO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000452-65.2018.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: P. A. 

MANHABOSCO - ME, PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passa-se a 

decidir. Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente não se 

amolda na listagem dos aptos a comporem o pólo ativo perante os 

Juizados Especiais descrita no art. 8º, § 1°, da Lei 9.099/95. Isto posto, 

ante a ilegitimidade ativa, extingue-se o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95, c/c art. 485, VI, do CPC. Sentença 

publicada eletronicamente. Intime-se a parte requerente. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011045-44.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECULOS COM. E REPARACAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO)

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011045-44.2012.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EVAIR OLIVEIRA BASTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA, SECULOS 

COM. E REPARACAO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decido. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 

09 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 

Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011322-89.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRUNOZI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE LIMA-SNIPER - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011322-89.2014.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MARCELO BRUNOZI DE OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: 

MARIA APARECIDA DE LIMA-SNIPER - ME Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decido. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo, por sentença, extinta a 

execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a expedição de alvará para 

levantamento integral dos valores bloqueados, devendo serem 

transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Comarca de Diamantino

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 27/06/2018 às 10hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-07.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINA DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 27/06/2018 às 11hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI ANTONIO FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-04.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LESKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT19876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-16.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-42.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO SCHENKEL DE BASTIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010409-42.2016.8.11.0005. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IRENO SCHENKEL DE BASTIANI Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 08 de maio de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-37.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISNEI ROBERTO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010280-37.2016.8.11.0005. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DISNEI ROBERTO DE ALENCAR Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

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

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 08 de maio de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014443-65.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANIO DE AVILA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8014443-65.2013.8.11.0005. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

GILVANIO DE AVILA Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 08 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-73.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001120-73.2017.8.11.0005; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NILTON 

CESAR SILVESTRE Parte Ré: REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos 

etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e Decido. A parte autora ajuizou esta reclamação 

argumentando que após a criação de uma conta aval perante à reclamada 

sofreu cobranças indevidas que culminaram na inscrição indevida de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito (id. 9718975, p. 1), requerendo, 

assim, a respectiva indenização por danos morais. Em defesa, a 

reclamada suscitou questões preliminares e manifestou-se pela 

improcedência da ação (id. 10221211). Rejeito a preliminar de indevida 

concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração 

de hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração demonstrando que a parte goza da 

possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi feito, e 

segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e 

honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. 

Por sua vez, deixo de apreciar as preliminares de inaplicabilidade do CDC, 

não incidência de responsabilidade objetiva, proibição de enriquecimento e 

de exercício regular do direito sem causa por constituírem matérias que se 

confundem com o mérito. No que tange ao interesse de agir, Daniel Amorim 

Assumpção [1] leciona que ter ou não ter razão o requerente em suas 

alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, nos seguintes 

termos: Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que 

alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é 

tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve 

analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, 

terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de 

concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio de processo. 

Assim, não acolho a preliminar de ausência de interesse de agir, pois se o 

autor ingressou com esta ação, é porque há interesse na obtenção da 

prestação jurisdicional por uma pretensão resistida pela ré e, além disso, é 

possível a obtenção de melhora em sua situação anterior ao processo. De 

início, a aplicação do CDC nestes autos não é apenas pacífica, mas 

também sumulada pelo STJ, já que segundo a súmula 294 do STJ o Código 

de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, que é a 

qualidade da requerida. Assim, aqui não se discute a relação jurídica entre 

cooperado e cooperativa, mas sim relação de consumo, visto que a conta 

aval e serviços de conta corrente configuram serviços disponibilizados 

pelo Sicredi e, sendo a parte requerente afetada por estes serviços, 

torna-se consumidora por equiparação nos termos do CDC. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar que houve licitude 

na inserção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao por 

dívidas em conta aval, o que não se verifica dos autos. A ré confessou a 

desídia em inserir a restrição do CPF em Audiência de Instrução e 

Julgamento, ocasião em que a preposta narrou que no mês de março de 

2017 a conta aval do autor foi substituída por nova conta aval após a 

primeira conta ter sido convertida em conta corrente e ter gerado um limite 

automático de cheque especial e, questionada pela juíza leiga a preposta 

ainda afirmou que o valor inscrito no SPC/SERASA foi estornado e que a 

cobrança de tal quantia somente seria cabível se o autor, de fato, tivesse 

movimentado a conta. Partindo desse contexto, observo que o autor não 

movimentou a conta e teve seu nome inscrito de forma indevida no 

SPC/SERASA por erro da prestação de serviços da ré, portanto, a 

exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, 

restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam 

serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo 

causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela reclamante. 

Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê dos autos, 

deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos 

contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta forma, 

verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, 

passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de 

indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a 

inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua 

mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os 

casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem 

uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza 

punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um 

ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas 

desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor 

representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de 

promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o 

seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 9.540,00 

(nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 1.750.00 (um mil e 

setecentos e cinquenta reais); b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 27 

de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 27 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito 

[1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – 

Volume Único. 8 ed. Salvador, p. 74, Ed. JusPodivm, 2016.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 047/201 8

O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIMO JU IZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO o Termo de Posse, Compromisso e Exercício, datado de 

08/05/2018, em razão da nomeação da senhora Eveli Daiani da Silva 

Martins Ojeda, para exercer, efetivamente, o cargo de Técnica Jud iciária - 

PTJ na Comarca de Cuiabá,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a senhor a Eveli Daiani da Silva Martins Ojeda, 

matrícula 23322 , do cargo em comissão de Assessor a de Gabinete II da 

1ª Vara desta Comarca, a partir de 08 de maio de 20 18.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 08 de maio de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor

PORTARIA Nº 051/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO a solicitação da Dra.Myrian Pavan Schenkel, Juíza de 
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Direito da 4ª Vara,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a senhor a DAYSE FERNANDA RODRIGUES DE SOUSA 

MANFIO, para exercer em comissão, o cargo de Assessor a de Gabinete I 

na 4ª Vara desta Comarca , com efeitos a partir da assinatura do Termo 

de Posse, Compromisso e Exercício, que deverá ser editado e assinado 

após a publicação desta.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 09 de maio de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor

PORTARIA Nº 050/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO a solicitação do Dr .Eviner Valério , Ju iz de Direito da 5ª 

Vara,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a senhor a DÉBORA CRISTINA MERICOFFER para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessor a de Gabinete I na 5ª Vara 

desta Comarca com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse, 

Compromisso e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 09 de maio de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Diretor

PORTARIA Nº 052/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO a solicitação da Dra. Myrian Pavan Schen kel, Juíza de 

Direito da 4ª Vara,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a senhor a BARBARA DE MORAES BARBOSA , para 

exercer em comissão, o cargo de Assessor a de Gabinete II na 4ª Vara 

desta Comarca , com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse, 

Compromisso e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação desta.

 Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 09 de maio de 20 18.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz Diretor

1ª Vara Cível

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005524-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. V. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Lidiane de Almeida 

Anas tác io  Pampado.  Dados  do  Processo :  P rocesso : 

1005524-71.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: 

ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69). AUTOR: VERMONIS 

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS RÉU: ILMA APARECIDA VIEIRA DE 

ARAUJO Pessoa(s) a ser(em) citada(s) Nome: ILMA APARECIDA VIEIRA 

DE ARAUJO Endereço: desconhecido FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentar resposta sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Ação de Conversão da Separação Extrajudicial em 

Divórcio Litigioso proposta por Vermonis Aparecido Pereira dos Santos em 

face de Ilma Aparecida Vieira de Araújo. Anota que conforme Escritura 

Pública lavrada no dia 08/02/2010, sob o n° do livro 32-E às fls. 031 e 032, 

o requerente está separado consensualmente há mais de 5 (cinco) anos, 

cuja averbação deu-se no dia 08 de fevereiro de 2010, não adquiriram 

patrimônio e não tiveram filhos. Afirma que não há a possibilidade de 

reconciliação, de modo que pretende a conversão da separação 

consensual em divórcio. DECISÃO: Vistos, em correição.Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos do Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50.Cite-se a requerida por 

edital, tendo em vista a informação de que se encontra em local incerto e 

não sabido, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 e 

seguintes, do Código de Processo Civil.Na hipótese de a requerida não 

apresentar contestação, no prazo legal, desde já nomeio como curador 

especial a Defensoria Pública local para promover a sua 

defesa.Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 06/12/2017. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado - Juíza de Direito Eu, Valéria Benedita dos 

Santos, Analista Judiciária, abaixo assinado, digitei. Primavera do Leste - 

MT, 9 de maio de 2018. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Lei nº 

11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e informações: Prédio do 

Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do 

Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001894-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

 

Intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002860-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001650-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO)
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NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975/B 

(ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832/O (ADVOGADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829 (ADVOGADO)

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

 

Intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001822-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257/B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS CACERES OAB - PR26822 (ADVOGADO)

RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS OAB - MT23975/B 

(ADVOGADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

HILVETE MARIA DOS SANTOS OAB - DF23829 (ADVOGADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS OAB - MT7381/O 

(ADVOGADO)

FERNANDO MARSARO OAB - MT12832/O (ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

WILLIAM JOSE DE ARAUJO OAB - MT3928/O-O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA OAB - BA19615 

(ADVOGADO)

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056/O (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099/O (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

 

Intimar a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001205-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVAEL ANDRE TODESCATO (RÉU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, para expedição de mandado de penhora, cuja guia de arrecadação 

deverá ser apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000766-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JULIO FERREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para se manifestar acerca da petição id. 13035600, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001484-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DO VALE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSI MALISE ROTT NEISSE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para manifestar acerca do requerimento da parte 

requerida no Id. 10841160. Prazo: 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000870-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOAO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação contida no Id. 12122676, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 13h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 09 de março de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000348-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDAN TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

RICARDO FERNANDO FRASSON (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS EIRELI - ME (RÉU)

 

Intimar o(s) advogado(s) da(s) parte(s) acerca da audiência designada: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Fórum Data: 16/05/2018 Hora: 

15:00

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000397-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDO ROSSETO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000272-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA FERNANDES MEURER FRITZEN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004885-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA KARINE GIACOMINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004885-53.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANDRESSA KARINE 

GIACOMINI Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 

nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não pagou o débito e 

não ofereceu embargos, apesar de citada conforme certidão de ID 

12339342.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para se manifestar , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002421-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DA ROCHA SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004203-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY RIBEIRO ROCHA (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão de ID 10251170 proferida serve de Carta 

Precatória, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000612-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON BERNARDO STOLLMEIER (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão de ID 4630639 proferida serve de Carta Precatória, 

deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte 

autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001920-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDA BAGINI BARCO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001920-68.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS (193)/[HONORÁRIOS 

PERICIAIS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA Parte Ré: 

REQUERIDO: VALDA BAGINI BARCO Vistos, Compulsando detidamente os 

autos, verificou-se que no processo n° 1008815-84.2017.8.11.0003 em 

tramite na comarca de Rondonópolis/MT, onde constam as mesmas partes 

e o mesmo pedido, foi realizado acordo. Assim, intime-se o exequente 

para informar se ainda requer o prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000739-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GUADAGNIN RAIS (AUTOR)

EDILENE GUADAGNIN (AUTOR)

CHARLES HENRI RAIS FILHO (AUTOR)

ELTON GUADAGNIN (AUTOR)

INES DOS SANTOS GUADAGNIN (AUTOR)

EMERSON GUADAGNIN (AUTOR)

EDYNELSON GUADAGNIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA (RÉU)

PEDRO GONCALVES VIANA NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000739-32.2018.8.11.0037 AUTOR: INES DOS SANTOS GUADAGNIN, 

ELTON GUADAGNIN, EDYNELSON GUADAGNIN, EMERSON GUADAGNIN, 

EDILENE GUADAGNIN, ELIANE GUADAGNIN RAIS, CHARLES HENRI RAIS 

FILHO RÉU: PEDRO GONCALVES VIANA NETO, OURO VERDE PRODUCAO 

AGRICOLA LTDA, BANCO DO BRASIL SA Visto, No caso em tela, 

verifica-se que o valor atribuído a causa encontra-se divergente do valor 

para pagamento da ação. Assim, nos termos do art.321 do Código de 

Processo Civil, intime-se o autor para no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a exordial, corrigindo o valor da causa, devendo comprovar o 

pagamento das diferenças de custas e taxas processuais, nos termos do 

artigo 290 do CPC, sob pena de extinção da ação. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002032-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA CAMILO PATRICIO (RÉU)

JOSE PATRICIO (RÉU)

APARECIDO REIS BETTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002032-37.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.054.821,04; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: 

APARECIDO REIS BETTI, JOSE PATRICIO, IRMA CAMILO PATRICIO Visto, 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

monitória é pertinente (art. 700 CPC). Verifica-se que não estão presentes 

as hipótese de improcedência liminar do pedido, razão pela qual, defere-se 

a expedição de mandado de pagamento, e concede-se ao requerido o 

prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor da causa, conforme 

determinação legal do art. 701, caput do CPC/2015, ficando isento do 

pagamento de custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do 

§1º do artigo supracitado. Pode o requerido, no mesmo prazo, opor, nos 

próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, nos 

termos do art. 702, §2º do CPC/2015, quando este alegar que o autor 

pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o 

valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar, se esse for o único 

fundamento. Poderá, ainda, o requerido, no prazo para oposição dos 

Embargos, reconhecendo o crédito do Exequente, e comprovado o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor objeto da pretensão monitória, 

acrescido das custas e dos honorários advocatícios de 5% (art. 701, 

parte final do CPC/2015), requerer o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescida da correção monetária e dos juros 

legais, nos termos do art. 916 c/c 701, §5º, todos do CPC/2015). Fica o 

requerido alertado de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios, e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos arts. 916 c/c 701, §5º, todos do CPC/2015, constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 702, §8º do 

CPC/2015, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 513 e seguintes do CPC/2015. Cite-se. Ressalte-se que de acordo 

com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designa-se audiência de conciliação para o dia 26/07/2018, às 14h00min, 

a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001322-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000936-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARACI MEIRELES DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001250-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA FLORES DELFINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILMAR SARTORI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA DE id 12953183, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005553-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA IPE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO)

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000426-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMERI ADRIANA MANOEL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1000426-42.2016.8.11.0037; Valor 

causa: R$ 129.299,40; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPRA E VENDA, Promessa de Compra e 

Venda]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A Parte Ré: EXECUTADO: 

ROSIMERI ADRIANA MANOEL Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

EXEQUENTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A EXECUTADO: 

ROSIMERI ADRIANA MANOEL Data de Distribuição da Ação: 28/11/2016 

08:40:28. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

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

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata se de AÇÃODE ENTREGADE COISA 

INCERTAproposta porSINAGRO PRODUTOSAGROPECUÁRIOS S/Aem 

faceROSIMERI ADRIANA MANOEL brasileira, estado civil ignorado, 

produtora rural, inscrita no CPF/MF sob nº 004.629.279 - 97, residente e 

domiciliada na Rua Teresina, N° 791, Apartamento 202, Bairro Centro, CEP: 

78.840 000, Campo Verde MT , cujo objeto da demanda é a entrega de 

6.464,97 (seis mil,quatrocentos e sessenta e quatro reais virgula noventa 

e sete) sacas de milho de 60 Kg, equivalentes a 387.898,20 kg (trezentos 

e oitenta e sete mil e oitocentos e noventa e oito virgula vinte quilos) do 

referido produto, acrescido s de custas e honorários advocatícios, 

descrito no Contrato de Compra e Venda número 11993 , o valor da ação 

foi atribu ído ao importe de R$ 1 29.299,40 (cento e vinte e nove mil 

duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos . 

Despacho/Decisão: .Assinado digitalmente GLENDA MOREIRA BORGES 

Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) 

executado(s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 

(trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA, digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 9 de maio de 2018 KATIUSCIA SANDRA RAMOS 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA 

DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006456-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADIELSON ALMEIDA BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006456-59.2017.8.11.0037 AUTOR: 

ADIELSON ALMEIDA BONFIM RÉU: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,9 de maio de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011548-98.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011548-98.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 29.480,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM 
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Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por LUZIMEIRE 

RIBEIRO DE AMORIM em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva no cargo de Agente Comunitário 

de Saúde, desde 07.01.2008, junto ao requerido. Relata que faz jus a 

progressão horizontal, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem 

como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo 

prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar 

cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais 

do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo 

Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui os requisitos 

essenciais para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse 

o requerido compelido a pagar imediatamente o valor de R$9.480,14 a título 

de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL 

PARA A "CLASSE B". No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

Progressão Funcional Horizontal para a "Classe B", além das diferenças 

das verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID 

nº 3335956, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação no ID nº 3335987. Impugnação à 

contestação no ID nº 3336015. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Inicialmente, INDEFIRO o pleito do requerido do ID 

nº 12301796, visto que as legislações solicitadas já se encontram nos 

autos. Compulsando os autos, entendo que não assiste razão a parte 

requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser 

reenquadrada na "Classe B" da Serie de Classe dos Cargos da Carreira 

(Lei nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Isto porque a Lei Municipal nº 

387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 12, 

III, “b”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A Serie de Classes dos 

Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde 

estrutura – se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o 

respectivo nível de habilitação, perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas. III – ASSISTENTE DO 

SUS a) Classe A – habilitação em ensino médio; b) Classe B – requisito da 

classe A, mais 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e/ou capacitação profissional e experiência mínima 

comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; (...) Não obstante, da 

análise dos autos extrai-se que a requerente não possui o grau de 

escolaridade exigido para a progressão pretendida, qual seja, Ensino 

Médio, vez que apenas concluiu o Ensino Fundamental, conforme ficha 

juntada no ID nº 3335806 – página 1. Desta forma, por termo expresso da 

lei, a parte requerente não faz jus ao enquadramento salarial pretendido, 

pois, diante de legislação específica que regula a carreira dos 

profissionais da saúde municipal, não possui o grau de escolaridade 

estabelecido. Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, 

via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98, §3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011548-98.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011548-98.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 29.480,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM 

Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por LUZIMEIRE 

RIBEIRO DE AMORIM em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em 

síntese, que atua como servidora efetiva no cargo de Agente Comunitário 

de Saúde, desde 07.01.2008, junto ao requerido. Relata que faz jus a 

progressão horizontal, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem 

como ao recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo 

prejuízos em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar 

cumprimento à Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais 

do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo 

Antônio do Leste. Assim, sob o argumento de que possui os requisitos 

essenciais para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse 

o requerido compelido a pagar imediatamente o valor de R$9.480,14 a título 

de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL 

PARA A "CLASSE B". No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

Progressão Funcional Horizontal para a "Classe B", além das diferenças 

das verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID 

nº 3335956, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação no ID nº 3335987. Impugnação à 

contestação no ID nº 3336015. É o relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em 

observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Inicialmente, INDEFIRO o pleito do requerido do ID 

nº 12301796, visto que as legislações solicitadas já se encontram nos 

autos. Compulsando os autos, entendo que não assiste razão a parte 

requerente no tocante ao reconhecimento do seu direito de ser 

reenquadrada na "Classe B" da Serie de Classe dos Cargos da Carreira 

(Lei nº 387/2012 de 19 de março de 2012). Isto porque a Lei Municipal nº 

387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 12, 

III, “b”, da referida lei dispõe que: Art. 12º – A Serie de Classes dos 

Cargos que compõem a Carreira dos Profissionais do Sistema de Saúde 

estrutura – se em linha horizontal de acesso, em conformidade com o 

respectivo nível de habilitação, perfil profissional e ocupacional, 

identificada por letras maiúsculas assim descritas. III – ASSISTENTE DO 

SUS a) Classe A – habilitação em ensino médio; b) Classe B – requisito da 

classe A, mais 300 (trezentas) horas de cursos de aperfeiçoamento, 

qualificação e/ou capacitação profissional e experiência mínima 

comprovada de 05 (cinco) anos na área de atuação; (...) Não obstante, da 

análise dos autos extrai-se que a requerente não possui o grau de 

escolaridade exigido para a progressão pretendida, qual seja, Ensino 

Médio, vez que apenas concluiu o Ensino Fundamental, conforme ficha 

juntada no ID nº 3335806 – página 1. Desta forma, por termo expresso da 

lei, a parte requerente não faz jus ao enquadramento salarial pretendido, 

pois, diante de legislação específica que regula a carreira dos 

profissionais da saúde municipal, não possui o grau de escolaridade 

estabelecido. Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, 

via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. 
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Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 

98, §3°, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011551-53.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REJANE ULRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011551-53.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 25.523,57; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANDRA REJANE ULRICH Parte 

Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por SANDRA REJANE 

ULRICH em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em síntese, que 

atua como servidora efetiva na função de Agente de Saúde, desde 

13.02.2002, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão funcional 

vertical, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao 

recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos 

em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à 

Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste. Assim, sob o argumento de que possui os requisitos essenciais 

para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o 

requerido compelido a pagar imediatamente os valores de R$ 5.523,57, a 

título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL 

PARA O NÍVEL 4. No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

Progressão Funcional Horizontal para o nível 4, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3336016, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 3336028. Impugnação à contestação no 

ID nº 3336059. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, entendo que razão assiste a parte requerente no 

tocante ao reconhecimento do seu direito à progressão vertical da Serie 

de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março de 

2012), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento. A Lei 

Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 15 

da referida lei dispõe que: Art. 15º – O ocupante de cargo da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical 

de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – 

Aprovado em processo anual especifico de avaliação de desempenho; II – 

Cumprido o intervalo de 03 (três) anos. Parágrafo 1º – O tempo de efetivo 

exercício na Administração Publica direta autárquica e fundacional será 

computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos 

para cada nível. (...) Outrossim, da análise dos autos extrai-se que a 

requerente ingressou no quadro de servidores do Município de Santo 

Antônio do Leste/MT em 13.02.2002. Desse modo, resta demonstrado o 

cumprimento da exigência imposta pelo artigo 15, II, da Lei nº 387/2012, 

acima citada. Ademais, mesmo não tendo havido prova sobre o processo 

de avaliação, tal situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a 

concessão do direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato sucessivo, em 

que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas 

antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de 

cobrança, devem ser consideradas prescritas. A omissão da 

Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na 

carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os 

requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão 

funcional ao servidor. A correção monetária, tratando-se de verbas 

devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de 

poupança (TR). Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necessária 52453/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - 

DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 1.459/11 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO 

NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - Recurso 

da autora não conhecido. Não obstante beneficiária da gratuidade, a 

apelante não agravou da decisão que negou seguimento ao recurso por 

falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - A inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. II - Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública; caso o servidor público demonstre durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei, faz jus a progressão. IV - Preenchidos 

os requisitos legais, faz jus o servidor público ao recebimento da 

gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 

568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os 

honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em 

observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 

(Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município não pode se valer da 

fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de 

cumprir o que vem estipulando a legislação. Não obstante, o artigo 83 da 

referida lei menciona que: “O Poder Executivo promoverá o 

enquadramento dos servidores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

vigência desta lei”, o que não ocorreu no caso da requerente. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 
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que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, tem o direito de 

ser inserida no nível 2, almejando a vantagem pretendida. Em que pese a 

pretensão da requerente ser referente ao seu ingresso no cargo, as 

vantagens salariais decorrentes da sua inserção no nível 2 devem 

prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. No mais, não 

há que se falar em indenização por dano moral, pois, da forma como se 

apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, não há 

evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco lesão aos 

bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. Inobstante, embora 

compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, a causa não pode 

ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por dano moral, como 

pretende a requerente. Assim, a procedência em parte dos pedidos iniciais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos 

iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à percepção da 

progressão funcional para o nível 2, em sua modalidade vertical, prevista 

no artigo 15 da Lei nº 387/2012, somente a partir da data da publicação da 

referida lei, bem como ao pagamento da remuneração correspondente, 

além das diferenças salariais retroativas ao período de incorreção (hora 

extra, 13º salário, férias mais um terço constitucional, adicionais, etc.), 

devidamente atualizados pela variação vigente, e acrescida de juros de 

mora de 6% ao ano (artigo 1º-F da MP 2180-35/2001). Sem custas. Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte 

requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para 

a requerida e 40% (quarenta por cento) para a requerente, nos termos do 

artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. A presente sentença não está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011551-53.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REJANE ULRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

8011551-53.2014.8.11.0037; Valor causa: R$ 25.523,57; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANDRA REJANE ULRICH Parte 

Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por SANDRA REJANE 

ULRICH em face do MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos. Alega a requerente, em síntese, que 

atua como servidora efetiva na função de Agente de Saúde, desde 

13.02.2002, junto ao requerido. Relata que faz jus a progressão funcional 

vertical, de acordo com a Lei Municipal nº 387/2012, bem como ao 

recebimento das diferenças salariais. Aduz que vem sofrendo prejuízos 

em seus vencimentos, vez que o requerido se nega a dar cumprimento à 

Lei nº 387/2012, que regulariza a Carreira dos Profissionais do Sistema 

Único de Saúde do Poder Executivo do Município de Santo Antônio do 

Leste. Assim, sob o argumento de que possui os requisitos essenciais 

para o avanço funcional, pugnou, liminarmente, para que fosse o 

requerido compelido a pagar imediatamente os valores de R$ 5.523,57, a 

título de subsídios decorrentes da PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL 

PARA O NÍVEL 4. No mérito, pugna pela concessão definitiva da 

Progressão Funcional Horizontal para o nível 4, além das diferenças das 

verbas trabalhistas, bem como indenização por danos morais. No ID nº 

3336016, o pedido liminar foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

apresentou contestação no ID nº 3336028. Impugnação à contestação no 

ID nº 3336059. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser 

consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação 

probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade 

processual e da razoável duração do processo, passo a julgar 

antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Compulsando os autos, entendo que razão assiste a parte requerente no 

tocante ao reconhecimento do seu direito à progressão vertical da Serie 

de Classe dos Cargos da Carreira (Lei nº 387/2012 de 19 de março de 

2012), bem como a condenação da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais equivalentes ao respectivo enquadramento. A Lei 

Municipal nº 387/2012 estabelece os princípios e as regras de qualificação 

profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e 

estruturação dos cargos dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do 

Poder Executivo do Município de Santo Antônio do Leste/MT. O artigo 15 

da referida lei dispõe que: Art. 15º – O ocupante de cargo da Carreira dos 

Profissionais do Sistema Único de Saúde terá direito à progressão vertical 

de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I – 

Aprovado em processo anual especifico de avaliação de desempenho; II – 

Cumprido o intervalo de 03 (três) anos. Parágrafo 1º – O tempo de efetivo 

exercício na Administração Publica direta autárquica e fundacional será 

computado ao final do estágio probatório, na proporção de 03 (três) anos 

para cada nível. (...) Outrossim, da análise dos autos extrai-se que a 

requerente ingressou no quadro de servidores do Município de Santo 

Antônio do Leste/MT em 13.02.2002. Desse modo, resta demonstrado o 

cumprimento da exigência imposta pelo artigo 15, II, da Lei nº 387/2012, 

acima citada. Ademais, mesmo não tendo havido prova sobre o processo 

de avaliação, tal situação, a meu ver, não pode servir de óbice para a 

concessão do direito da requerente. Nesse sentido: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO 

À PROGRESSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/09, TR – 

JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Nas relações de trato sucessivo, em 

que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas 

antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de 

cobrança, devem ser consideradas prescritas. A omissão da 

Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de 

Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na 

carreira, quando preenchidos os requisitos legais. Preenchidos os 

requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a progressão 

funcional ao servidor. A correção monetária, tratando-se de verbas 

devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento 

de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), 

quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de 

poupança (TR). Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação / Remessa Necessária 52453/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018). 

PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - 

DIREITO AO RECEBIMENTO – LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 1.459/11 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO 

NO §4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO 

DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO 

DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO 

MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — 

PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO E 

DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - Recurso 
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da autora não conhecido. Não obstante beneficiária da gratuidade, a 

apelante não agravou da decisão que negou seguimento ao recurso por 

falta de preparo, operando-se a preclusão consumativa. II - A inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. II - Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública; caso o servidor público demonstre durante o 

processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, 

preenchendo os requisitos da lei, faz jus a progressão. IV - Preenchidos 

os requisitos legais, faz jus o servidor público ao recebimento da 

gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal nº 

568/99. [...] VI - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os 

honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em 

observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. 

(Apelação / Reexame Necessário 91541/2014, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015). Registro, ainda, que o Município não pode se valer da 

fundamentação de ausência de dotação orçamentária para se eximir de 

cumprir o que vem estipulando a legislação. Não obstante, o artigo 83 da 

referida lei menciona que: “O Poder Executivo promoverá o 

enquadramento dos servidores no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

vigência desta lei”, o que não ocorreu no caso da requerente. Desta 

forma, por termo expresso da lei, a parte requerente faz jus ao 

enquadramento salarial pretendido, pois, diante de legislação específica 

que regula a carreira dos profissionais da saúde municipal, tem o direito de 

ser inserida no nível 2, almejando a vantagem pretendida. Em que pese a 

pretensão da requerente ser referente ao seu ingresso no cargo, as 

vantagens salariais decorrentes da sua inserção no nível 2 devem 

prevalecer desde a data da publicação da Lei nº 387/2012. No mais, não 

há que se falar em indenização por dano moral, pois, da forma como se 

apresentam as circunstâncias em que ocorreram os fatos, não há 

evidência de situação vexatória no caso em comento, tampouco lesão aos 

bens intangíveis da “alma”, conforme alegado na inicial. Inobstante, embora 

compreensível a existência de dissabor pelo ocorrido, a causa não pode 

ser alcançada ao patamar de ensejar indenização por dano moral, como 

pretende a requerente. Assim, a procedência em parte dos pedidos iniciais 

é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos 

iniciais para reconhecer o direito da parte requerente à percepção da 

progressão funcional para o nível 2, em sua modalidade vertical, prevista 

no artigo 15 da Lei nº 387/2012, somente a partir da data da publicação da 

referida lei, bem como ao pagamento da remuneração correspondente, 

além das diferenças salariais retroativas ao período de incorreção (hora 

extra, 13º salário, férias mais um terço constitucional, adicionais, etc.), 

devidamente atualizados pela variação vigente, e acrescida de juros de 

mora de 6% ao ano (artigo 1º-F da MP 2180-35/2001). Sem custas. Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte 

requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para 

a requerida e 40% (quarenta por cento) para a requerente, nos termos do 

artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. A presente sentença não está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000344-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESINHA VEZINTAINER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000344-11.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 13h45 minutos . INTIMO as partes, através dos seus advogados, para 

que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 9 de maio de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

5ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001023-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEJALMA SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001023-74.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DEJALMA SANTOS 

DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE MT, ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. Segundo o Código de Processo 

Civil: Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. (Art. 

17). In casu, está configurada a ausência superveniente do interesse de 

agir, porque, deferida a tutela de urgência (para realização de uma 

Angiotomografia das Coronárias), verificado que os réus não cumpriram a 

decisão judicial e efetuado sequestro de numerário, a parte autora, acima 

epigrafada, comunicou a realização do citado exame com recursos 

próprios (Id 9957837). Registro que o pagamento foi contemporâneo à 

realização do procedimento, porém não se constata dos autos que a 

quantia paga tenha sido devolvida. Posto isso, revogo a decisão provisória 

de urgência satisfativa, bem como julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI, 

todos do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Requisite-se dos respectivos beneficiários dos alvarás judiciais a 

restituição dos valores de R$ 300,00 (trezentos reais) e de R$ 1.900,00 

(um mil e novecentos reais), no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas, sob pena de bloqueio da respectiva quantia na(s) conta(s) da(s) 

empresa(s), devendo a Secretaria encaminhar a guia de depósito judicial 

junto com a intimação, para maior facilidade daquela(s). Restituída a 

quantia total, junte-se o extrato da conta judicial e expeça-se alvará em 

favor do Estado de Mato Grosso, para devolução do saldo total 

remanescente na conta judicial, a ser creditado na conta de titularidade do 

Fundo Estadual de Saúde (CNPJ: 03.507.415/0001-44, agência: 3834-2, 

conta bancária: 1010100-4, Banco do Brasil S.A.), informada pelo Ente 

Público em outros processos deste Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Decorrido o prazo sem cumprimento, concluso para realização do bloqueio 

do valor correspondente. Incabível a condenação em custas e honorários 

advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

diretamente no processo eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo, com a devida baixa. Corrija-se a Classe Judicial, 

além de eventuais outras incorreções cadastrais detectadas no processo. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente sentença de mandado de 

intimação/ofício, inclusive de requisição às empresas indicadas pelo autor. 

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2017. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002485-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRELINO TRIACCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIONE MENEZES DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002485-32.2018.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ABRELINO TRIACCA Parte Ré: REQUERIDO: ALCIONE 

MENEZES DIAS Vistos, Trata-se da ação de cobrança cumulada com 

despejo por falta de pagamento de aluguel e pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Abrelino Triacca em face de Alcione 

Menezes Dias. Analisando a natureza da ação, vejo que o artigo 3°, inciso 

III, da Lei n°9.099/95, prevê a competência desta Justiça Especializada 

para a ação de despejo para uso próprio, o que não se coaduna com o 

presente caso. O Enunciado 4 do FONAJE ,por sua vez, prevê que nos 

Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no artigo 47, 

inciso III, da Lei n° 8.245/91. Em complemento, o Enunciado 8 do FONAJE é 

no sentido de que as ações cíveis sujeitas à procedimentos especiais não 

são admissíveis nos Juizados Especiais, regra essa que deve ser 

aplicada em todos os casos, com exceção da ação de despejo para uso 

próprio, porque essa está especificamente consagrada na Lei 9.099/95 e 

mesmo assim, o rito a ser seguido deve ser o sumaríssimo desta lei 

especial, diante do confronto das especialidades. Diante disso , não vejo 

possibilidade de processamento da ação neste juízo. Sendo assim, tendo 

em vista que a parte autora quer reaver o seu imóvel para alugar para 

outra pessoa, e como no Juizado Especial só pode tramitar ação de 

despejo para uso próprio, INDEFIRO a ação pleiteada. Proceda-se o 

cancelamento da audiência designada para o dia 20 de agosto de 2018, às 

13:40min. Após o transito em julgado, arquive-se definitivamente os autos, 

com as baixas e anotações pertinentes. Primavera do Leste/MT, 09 de 

maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 13/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Eliana Pandolfo Martini, matrícula 6568, 

Gestora Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, usufruirá 20 (vinte) dias de férias referentes ao exercício 

de 2017 no período de 11/05 a 30/05/2018.

Considerando o Ofício 19/2018-EPM, do C EJUSC desta Comarca, 

solicitando a designação da Servidora Josefa Ferreira, matrícula 9034, 

Auxiliar Judiciaria da Sec retaria da 3ª Vara Cível, para substituí-la durante 

as férias, tendo em vista não haver outro servidor efetivo para tal fim.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Josefa Ferreira (matrícula 9034) – Auxiliar 

Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, para exercer a função de 

Gestora Judiciária Substituta do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania - CEJUSC, no período de 11/05 a 30/05/2018, durante as 

férias do titular.

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

 Sorriso/MT, 08 de maio de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002289-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI (EXECUTADO)

JOSE TADEU LEMAINSKI (EXECUTADO)

 

1002289-53.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002299-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002299-97.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 144.208,46; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(172)/[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: LAVOURA COMERCIAL 

AGRICOLA LTDA Parte Ré: EMBARGADO: ARYSTA LIFESCIENCE DO 

BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. Vistos etc. 

Considerando que o embargante é pessoa jurídica que não demonstrou 

nos autos sua situação de vulnerabilidade financeira, eis que o extrato do 

SERASA juntado em Id. 13022283 foi retirado há mais de um ano, é 

situação que não se compatibiliza com as regras do art. 98 e ss. do CPC, 

razão pela qual INDEFIRO A AJG POSTULADA. Sobre o tema vejamos o 

entendimento do E. TJ/MT: “RAI - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA - 

ATO SENTENCIAL PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO CASO NÃO HAJA O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

RESPECTIVAS - PAGAMENTO AO FINAL - INADMISSIBILIDADE DO NO 

CASO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - O pedido de pagamento de 

custas ao final é espécie do gênero assistência judiciária gratuita, e para a 

sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos 

para o deferimento da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso 

dos autos, visto que não ficou comprovado de forma segura a real 

impossibilidade de o Sindicado arcar com as custas processuais”. (TJMT – 

2ª C. AI 8137/2014. Des. Clarice Claudino da Silva, J. 28/10/2015, DJE 

05/11/2015). Ademais, INDEFIRO o recolhimento das custas ao final, na 

forma pugnada pela parte autora, pois apesar da revogação do item da 

CNGC que excluía qualquer possibilidade de pagamento das custas ao 

final do processo, certo é que tal prática deve ser encarada como 

exceção quando robustamente comprovado nos autos incapacidade 

econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não se 

satisfaz com a simples declaração na petição inicial. Não se olvida a 

possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, eis que não 

se trata de exoneração, mas tão somente de retardamento do 

recolhimento, contudo, deve ser demonstrada pela parte a necessidade 

provisória, o que não ocorreu no caso em tela. Posto isso, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento 

das custas processuais, sob pena de extinção e arquivamento, na forma 

do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC. 
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 07 de 

Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002177-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SILVERIO BINSFELD (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002177-84.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME Parte Ré: RÉU: JOAO SILVERIO BINSFELD 

Vistos etc. Considerando que a requerente é pessoa jurídica que não 

demonstrou nos autos sua situação de vulnerabilidade financeira, é 

situação que não se compatibiliza com as regras do art. 98 e ss. do CPC, 

razão pela qual INDEFIRO A AJG POSTULADA, determinando que, no 

prazo de 15 dias, o demandante proceda ao recolhimento das custas 

processuais devidas, sob pena de indeferimento da inicial. Sobre o tema 

vejamos o entendimento do E. TJ/MT: “RAI - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

GENÉRICA - ATO SENTENCIAL PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS - POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO 

DA DISTRIBUIÇÃO CASO NÃO HAJA O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

RESPECTIVAS - PAGAMENTO AO FINAL - INADMISSIBILIDADE DO NO 

CASO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - O pedido de pagamento de 

custas ao final é espécie do gênero assistência judiciária gratuita, e para a 

sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos 

para o deferimento da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso 

dos autos, visto que não ficou comprovado de forma segura a real 

impossibilidade de o Sindicado arcar com as custas processuais”. (TJMT – 

2ª C. AI 8137/2014. Des. Clarice Claudino da Silva, J. 28/10/2015, DJE 

05/11/2015). Recolhidas as custas, conclusos para designar audiência de 

conciliação. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002108-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002108-52.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 12.293,93; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: FERNANDO SILVA DOS SANTOS Autos nº 

1002108-52.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

desfavor de FERNANDO SILVA DOS SANTOS, ambos devidamente 

qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamento exposto na 

exordial. Analisando os autos, observo que a notificação extrajudicial da 

parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo ‘mudou-se’ (id. 

12902725). Como é cediço, em ações desse talante, é imprescindível que 

a inicial venha acompanhada da prova de constituição em mora do 

devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou 

recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado 

abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal do devedor. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de 

comprovar a mora do devedor, sob pena de indeferimento e consequente 

extinção, nos termos do artigo 321, § único do Novo Código de Processo 

Civil. Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002110-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN YAMAZAKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002110-22.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 132.080,39; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Parte Ré: RÉU: WILLIAN 

YAMAZAKI Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

Primeiramente, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, junte aos autos os comprovantes de pagamento das custas e taxas 

judiciais. Após, CITE-SE a parte requerida para responder aos termos da 

presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, consignando 

expressamente as advertências do art. 344 do CPC. DESIGNO audiência 

de mediação para o dia _02 de Julho de 2018, às 16h00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 
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Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002167-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMPLILIO MIGUEL DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002167-40.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: AMPLILIO 

MIGUEL DA SILVA FILHO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Compulsando os 

autos verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis 

que não comprovou a realização de requerimento administrativo 

formulado, bem como a negativa da parte demandada. Sendo assim, 

INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, trazendo aos autos cópia integral do procedimento 

administrativo, sob pena de seu indeferimento, em consonância com o 

disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 07 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002264-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA & ZUNIGA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002264-40.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 123.280,61; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROCHA & 

ZUNIGA LTDA - ME Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Vistos etc. De pronto, 

analisando detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o 

comprovante de recolhimento da guia relativa às custas e taxa judiciária. 

Desta feita, em consonância com o disposto no Provimento n. 

22/2016-CGJ (art. 2º), INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, na 

forma do disposto no art. 290, do CPC. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002175-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE SOBRINHO MEDEIROS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002175-17.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 6.019,83; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: ALINE SOBRINHO MEDEIROS DA SILVA Vistos etc. Cuida-se 

a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ALINE SOBRINHO MEDEIROS DA 

SILVA, ambos devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamento expostos na exordial. Analisando os autos, observo que a 

notificação extrajudicial da parte requerida deixou de ser entregue, pelo 

motivo descrito como “não existe o número” (id. 12961907, pág. 02). Como 

é cediço, em ações desse talante, é imprescindível que a inicial venha 

acompanhada da prova de constituição em mora do devedor que, segundo 

a jurisprudência, pode se dar mediante protesto ou recebimento de 

notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA DO DEVEDOR. 

CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. DISPENSADA A 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1- 

Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que determinou à 

Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora Agravado, quanto 

à sua constituição em mora, nos autos da Ação de Busca e Apreensão. 2- 

Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta Corte de que para a 

propositura da ação de busca e apreensão e para a constituição em mora 

é necessária a prévia comunicação do devedor por meio de notificação 

extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos para o 

endereço do devedor com comprovação de seu recebimento, dispensada 

a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, pela análise dos 

documentos, restou descumprido o requisito da validade da notificação 

extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado "que a 

notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, expedida a 

seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo seguinte 

motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, conforme 

comprovante de entrega que faz parte integrante deste Certificado de 

Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas efetuadas e 

prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O telegrama 

não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será devolvido ao 

remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo improvido. (TRF-2 

- AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador Federal GUILHERME 

DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, OITAVA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE PREVISTA 

EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial sido 

entregue no endereço constante do contrato, em virtude da informação de 

que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da formalidade exigida em 

lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para tentativa de notificação 

pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora por edital – Agravo não 

provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22462011320158260000 SP 

2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de Publicação: 07/12/2015) 

Ademais, na eventualidade de não ser possível a entrega da 

correspondência na residência do destinatário e, esgotados os meios de 

se localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade 

de que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal desta. No mais, observa-se ainda, que a parte requerente não 

encartou aos autos comprovante de recolhimento das custas judiciais e 
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taxa judiciária. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de comprovar 

a mora do devedor, sob pena de indeferimento e consequente extinção, 

nos termos do artigo 321, § único do Novo Código de Processo Civil. 

Oportunamente, façam-me os autos conclusos para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002120-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DAPONT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002120-66.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCELA DAPONT Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

TELECOM PARTICIPACOES S/A Vistos etc. Cuida-se de ação declaratória 

de inexistência de débito e reparação por danos materiais e morais c/c 

pedido de tutela de urgência proposta por MARCELA DAPONT CAPITANIO 

em desfavor de CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que ao tentar 

realizar o financiamento de um veículo teve seu cadastro negado em 

razão de inscrição do seu nome junto ao órgão de restrição ao crédito 

SCPC. Assim, ao realizar consulta constatou que havia cobranças de 

mensalidades de TV por assinatura da empresa requerida. Afirma que 

jamais manteve qualquer vínculo com a empresa requerida, razão pela 

qual referido débito e inscrição são indevidos. Alega ainda que tentou 

solucionar o ocorrido via contato telefônico com a empresa, no entanto 

não logrou êxito. Por este motivo ingressou com a demanda, pugnando 

pela declaração de inexistência dos referidos débitos, e indenização por 

danos morais. Em caráter liminar, pugna pela retirada do seu nome dos 

órgãos restritivos de crédito, requerendo a inversão do ônus da prova. 

Com a inicial vieram os documentos de Id. 12915662 e ss. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Preliminarmente, DEFIRO a AJG pugnada. Passo a análise do pedido 

liminar. Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que a 

requerente pretende que a requerida retire seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito. Pois bem, in casu, os requisitos para a concessão do 

pedido formulado são: a existência de plausibilidade do direito afirmado 

pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse 

direito (periculum in mora). Assim, analisando os elementos colacionados à 

exordial, tenho que tais requisitos legais encontram-se preenchidos, 

senão vejamos. Com efeito, está presente o fumus boni iuris, notadamente 

pelo extrato do SCPC encartado em Id. 12915980, no qual consta referida 

inscrição promovida pela empresa requerida, apresentando 

verossimilhança à alegação da autora. Por sua vez, o periculum in mora é 

visível, eis que há previsibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil 

reparação ao direito da parte, que merece providência imediata, já que 

está sofrendo os efeitos de débito discutido em Juízo. Ademais, a 

concessão, no presente caso, poderá a qualquer tempo ser revogada, 

sem que ocorra o periculum in mora in reverso. Ou seja, o provimento 

antecipado é perfeitamente reversível. Sobre a matéria, já decidiu: 

“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SERASA EXCLUSÃO DO NOME DE 

DEVEDOR - DÉBITO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL - PRECEDENTES - 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Se o débito que 

ensejou a inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito é objeto de discussão 

judicial, a inscrição se constitui em coação ilegal para forçar o pagamento, 

em razão dos percalços que essa negativação traz àqueles que ali têm 

seus nomes inscritos” (Ac. da 1ª Câm. Cível do TJMT, RAI Nº 6851/2005, 

Comarca de Sorriso/MT, Rel. Juiz Alberto Pampado Neto, j. 02/05/05). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DÍVIDA 

DISCUTIDA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DO REGISTRO DE INADIMPLENTES. O 

ajuizamento de ação judicial, para discutir débitos, impede a inscrição do 

devedor no cadastro de inadimplentes. Não cabe a inclusão do nome do 

devedor em bancos particulares de dados (SPC, CADIN, SERASA) 

enquanto é discutido, judicialmente, o valor do débito, pois pode ficar 

descaracterizada a inadimplência, causa daquele registro” (TRF 4ª Região 

- 2ª Turma, AI 0401115793-8 - PR, rel. Des. Vilson Darós, j. 11/12/2000, 

negaram provimento, v. u., DJU 04/04/2001, p. 578). Portanto, analisadas 

as alegações apresentadas, aliadas aos documentos carreados à 

exordial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à 

concessão da liminar. Assim, diante de todo o exposto e, levando-se em 

conta que a medida pleiteada não se reveste do caráter de 

irreversibilidade, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR a requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, RETIRE o 

nome/CPF da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se 

abstenha de incluí-lo em razão dos débitos ora discutidos, sob pena de 

multa diária em caso de descumprimento que fixo em R$ 100,00 (cem 

reais). CONSIGNE-SE a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos 

termos do art. 6°, VIII do CDC, uma vez que tal requerimento foi formulado 

pelo autor na inicial. CITE-SE, conforme requerido, devendo constar as 

advertências do art. 344 do CPC. DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 16 de Julho de 2018, às 14h00min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut 

Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002150-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

BALTAZAR ROSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

K R M TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002150-04.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 687.240,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: K R M TRANSPORTES LTDA, BALTAZAR ROSA DOS 

SANTOS, GENERALI BRASIL SEGUROS S A Vistos etc. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de gratuidade, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. ANOTE-SE. CITE-SE a parte requerida para responder aos termos 

da presente, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, consignando 

expressamente as advertências do art. 344 do CPC. DESIGNO audiência 

de mediação para o dia _09 de Julho de 2018, às 08h00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000779-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR DOMINGOS BUSATTA (EXEQUENTE)

VALMIR FOGACA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ALICE MARIA ZANATTA PERBONI (EXEQUENTE)

NEIDA PERUZZO (EXEQUENTE)

BENJAMIN PERBONI SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO)

NILTON MOACIR BUSATTA OAB - 604.515.991-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCI DA SILVA FAVERO (EXECUTADO)

LODOVICO PEDRO FAVERO (EXECUTADO)

FABIANO ALVES MARSON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000779-05.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 503.940,12; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ACESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MOACIR DOMINGOS BUSATTA, NEIDA PERUZZO, ALICE 

MARIA ZANATTA PERBONI, BENJAMIN PERBONI SOBRINHO, VALMIR 

FOGACA DOS SANTOS REPRESENTANTE: NILTON MOACIR BUSATTA 

Parte Ré: EXECUTADO: FABIANO ALVES MARSON, LODOVICO PEDRO 

FAVERO, ELCI DA SILVA FAVERO Vistos etc. Preliminarmente, INTIME-SE 

a parte autora para que apresente o título executivo extrajudicial à 

Secretaria, a fim de seja devidamente cadastrado e registrado através de 

carimbo, conforme ordem de serviço nº. 02/2016. CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito 

(art. 829 do NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorado tantos 

bens quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, 

juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE a cônjuge da executada, 

se casada for, ou terceiro garantidor, bem como providencie o registro da 

penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos 

dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo 

pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos 

conclusos. Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de integral 

pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja 

estritamente necessário, o que deverá ser certificado, observando o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Caso o oficial de 

justiça não encontre a parte devedora para ser citada, deverá proceder 

na forma do artigo 830 do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000594-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVANDO MANOEL FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1003779-81.2016.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE da v. decisão 

proferida no Conflito de Competência n. 1003645-09.2018.8.11.0000. No 

mais, INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal. Por fim, DETERMINO a juntada do ofício 

relativo as informações prestadas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000624-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PAES NANTES (EXECUTADO)

MARCELO LINCOLN ALVES SILVA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000624-36.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO a penhora do 

imóvel dado em garantia, na em consonância com o disposto no §3º, do 

art. 835 do CPC, conforme pleito de id. 12105239. Lavrado o termo de 

penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da penhora na 

matrícula (art. 844, do CPC). Cumpridas as providências supracitadas, 

EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, devendo o credor ser 

intimado, inclusive, para informar se tem interesse em adjudicar o bem 

penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não inferior ao da 

avaliação, no prazo de 05 dias. INTIMEM-SE também os cônjuges dos 

executados, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, 

consoante disposto no art. 842, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006083-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINE XAVIER PEREIRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1006083-19.2017.8.11.0040 Vistos etc. Diante da informação de 

que a requerida encontra-se presa (id. 12248699), EXPEÇA-SE carta 

precatória à Comarca de Colider/MT deprecando-se a citação da 

demandada, em consonância com a decisão de id. 11096873. Caso 

decorrido o prazo sem manifestação da requerida, desde já, em 

consonância com o disposto no art. 72, II, do CPC, NOMEIO como Curador 

Especial a Defensoria Pública desta Comarca, para defender os 

interesses da demandada. CIENTIFIQUE-SE a DPE da nomeação, 

INTIMANDO-A para manifestação no prazo legal. Após, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar-se, no prazo legal. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 

de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006083-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINE XAVIER PEREIRA (REQUERIDO)

 

1006083-19.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002055-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA GARMUS MENEGATTI (REQUERIDO)

FABIANA FELISBERTO STUMM (REQUERIDO)

RENATA PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

SERGIO MENEGATTI (REQUERIDO)

SIDINEI MENEGATTI (REQUERIDO)

EDSON MENEGATTI (REQUERIDO)
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EZEQUIEL BUZZACARO (REQUERIDO)

ELIZANE DA SILVA ROSA MENEGATTI (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002055-08.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO o pedido de 

suspensão formulado em id. 12641308, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

ANOTE-SE. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 de Maio de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000513-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT0019125A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI DELA PRIA (EXECUTADO)

PEDRO DOMINGOS DELA PRIA (EXECUTADO)

DOUGLAS WANSOSKI DE SOUZA (EXECUTADO)

ANDRE LUIZ DELA PRIA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000513-18.2018.8.11.0040. Vistos etc. Considerando o teor da 

certidão de id. 12683819, REVOGO a tutela de urgência deferida em id. 

11962984. No mais, EXPEÇA-SE o necessário à citação dos executados, 

conforme já determinado em id. 11962984. Às providências. Sorriso/MT, 

08 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002422-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. T. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. D. S. (RÉU)

 

Autos n. 1002422-32.2017.8.11.0040. Declinação competência Vistos etc. 

Cuida-se de ação de guarda promovida por MAGALI TENORIO DA SILVA 

em desfavor de GESSICA DAYANY DA SILVA, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. Entre um ato e outro, a autora informou seu novo 

endereço na Comarca de Rondonópolis/MT (id. 12506658). A equipe 

técnica informo quanto a impossibilidade de realização do estudo 

psicossocial em razão da mudança de endereço da requerente (id. 

12806735). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Como se sabe, a competência em 

causas afetas à infância e juventude é regida pelo art. 147 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, dispositivo este que prescreve uma 

competência territorial especial, distinta, portanto, da regra geral do Código 

de Processo Civil. O inciso I do dispositivo supracitado dispõe que a 

competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, 

retratando, segundo a jurisprudência, a regra do “Juízo Imediato”, isto é, é 

competente para a causa o Juízo mais próximo do local onde se encontra 

o menor. Conforme já visto, in casu, o menor reside atualmente na 

Comarca de Rondonópolis/MT, sendo, portanto, este o Juízo competente 

para processar e julgar a demanda em tela. Diante do exposto e, com 

fulcro nos fatos e fundamentos acima e, em consonância com o parecer 

ministerial, ACOLHO o requerimento do Ministério Público e DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, determinando a 

remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis/MT. PROCEDAM-SE as 

baixas e anotações necessárias, providenciando-se a IMEDIATA remessa 

dos autos ao Juízo competente. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

08 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001059-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO DE JESUS COSTA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001059-10.2017.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO PARCIALMENTE 

o pedido formulado em id. 12637586, determinando a suspensão do feito 

tão somente pelo prazo de 30 (trinta) dias. ANOTE-SE. Decorrido o prazo, 

INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova pericial deferida e 

julgamento antecipadamente da lide. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003757-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003757-23.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 47.509,73; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Parte Ré: RÉU: ALVACIR 

SOFIATTI Vistos etc. Em que pese certificado o decurso do prazo para 

manifestação do requerido (Id. 8308852), verifica-se que o AR acostado 

em Id. 5505531 foi assinado por terceiro estranho a lide, desse modo, não 

há prova da ciência inequívoca do requerido acerca da demanda. Nesse 

sentido, é o entendimento dos Tribunais: AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU: 

PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA AO PRÓPRIO 

CITANDO. AR ASSINADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. 

NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU EFETIVAMENTE TOMOU 

CONHECIMENTO DA DEMANDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ANULAÇÃO 

PARCIAL DO PROCESSO. A citação de pessoa física por carta com aviso 

de recebimento deve ser feita pessoalmente, contra recibo do próprio 

citando, sob pena de nulidade. Se o AR da carta de citação foi assinado 

por terceira pessoa, não tendo o réu contestado o feito e, não havendo 

nos autos provas no sentido de que, apesar de não ter assinado o AR, 

tomou conhecimento da demanda contra ele ajuizada, deve ser 

considerada nula a citação. Processo parcialmente anulado para que se 

regularize a citação do réu. (TJ-MG. Numeração 0016979- Relator do 

Acordão: Des.(a) Pedro Bernardes. Data do Julgamento: 28/01/2014. Data 

da Publicação: 03/02/2014). Assim, a fim de evitar posterior alegação de 

nulidade, PROMOVA-SE a citação do requerido através de Oficial de 

Justiça. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 05 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003757-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVACIR SOFIATTI (RÉU)

 

1003757-23.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 
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(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 9 de maio de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002277-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISIO DE OLIVEIRA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002277-39.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 8.775,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INVALIDEZ PERMANENTE, SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ELOISIO DE OLIVEIRA SILVA SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Percutindo ao 

fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub examine deve obediência 

aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente no que toca à 

caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso LXXIV do artigo 

5º da CF/88. Sobre o tema já assentou o e. STJ, verbis: “PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA 

POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, 

para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário. 2. 

Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá 

investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, 

solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas 

processuais e com os honorários de sucumbência. 3. Agravo Regimental 

não provido. (AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)” 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade à assistência judiciária gratuita (conforme 

art. 98 do NCPC). Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, 

intime referida parte autora, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das 

custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01). Ressalte-se que a 

ausência de recolhimento das custas implica em cancelamento da 

distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002198-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA (RÉU)

ALICE MARIA BINSFELD (RÉU)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (RÉU)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (RÉU)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002198-60.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 237.819,09; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS 

BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO 

BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA BINDE 

MARTINS, SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, ALICE MARIA 

BINSFELD Vistos etc. Analisando os autos, verifico que não foi recolhida 

nos autos as custas e taxas iniciais. INTIME-SE o autor, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a emenda da inicial retificando a 

situação acima apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do 

CPC). Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002248-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS ROCHA DE NOVAES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002248-86.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 8.400,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO (92)/[DESPEJO POR DENÚNCIA 

VAZIA, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: REGINA MARTINS DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: SILAS 

ROCHA DE NOVAES Vistos, e etc. Trata-se de ação de despejo com 

pedido de tutela de urgência, cumulada com cobrança de alugueres 

ajuizada por REGINA MARTINS DE OLIVEIRA em face de SILA ROCHA DE 

NOVAES, ambos qualificadas nos autos, alegando a parte autora, em 

síntese, que entabulou com a parte demandada um contrato de locação de 

imóvel residencial, no entanto, a parte demandada estaria inadimplente 

com os pagamentos devidos, pugnando, liminarmente, o despejo da ré. 

Juntou documentos anexo. Vieram os autos conclusos. É o relatório, 

decido. A documentação que instrui o feito traz verossimilhança às 

alegações da parte autora, sendo devida a antecipação pretendida, haja 

vista que o despejo, neste caso, encontra previsão no art. 59, § 1º, inciso 

IX, da Lei 8.245/91: “Artigo 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de 

extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. 

Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - SUBLOCAÇÃO NÃO 

AUTORIZADA PELO LOCADOR - LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA - 

REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91 - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. - Para a concessão da liminar de despejo por 

falta de pagamento, incumbe ao requerente comprovar a ausência de 

pagamento; prestar caução referente ao valor de três meses de aluguel; e 

demonstrar a ausência de qualquer das garantias contratuais previstas no 

art. 37 da Lei do Inquilinato (art. 59, § 1º, IX, Lei nº 8.245/91)." (TJMT – 5ª 

Câm. Cível, AGI nº 126709/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 

28/03/2012). Direto ao ponto, e após compulsar detidamente os autos, 

nota-se que é possível a concessão da liminar de despejo pelo 

fundamento do não pagamento, justamente em razão do disposto no artigo 

59, §1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, que prevê como requisito para tanto “a 

falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo”, que é o caso dos autos, 

uma vez que, ao que parece, há o inadimplemento. Verifica-se que não há 

no contrato de locação acostado no Id. 12987334 qualquer uma das 

garantias previstas no art. 37 da Lei n.º 8.245/1991, razão pela qual o 

deferimento do pleito liminar merece acolhida, uma vez que não pode a 

parte autora manter contrato com um locatário que descumpre as 

disposições contratuais, deixando de efetuar o pagamento dos aluguéis. 

Verifica-se, ainda, que houve tentativa de cobrança, via notificação 

extrajudicial, oportunidade em que a ré se manteve inerte quanto ao 

pagamento (id. 12987368). Diante de tais fatos é possível extrair dos 

autos os elementos suficientes para o deferimento da medida. Assim, nos 
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termos dos artigos 300, § 1º do NCPC e art. 59, §1º, inciso IX, da Lei 

8.245/91, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, para o fim de determinar que a parte 

requerida desocupe espontaneamente o imóvel descrito na inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, 

condicionando a prestação de caução, que fixo no valor de 03 (três) 

meses de aluguel, devendo ser depositada em Juízo pela Autora. 

Recolhida a caução, EXPEÇA-SE mandado com a finalidade de citação da 

parte demandada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar 

a ação, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 

2.º do art. 335, advertindo-a que não sendo contestada a ação 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial, intimando-a no 

mesmo ato acerca da liminar deferida, bem como de que poderá valer-se 

do disposto no artigo 59, §3º, da Lei 8.245/91, efetuando o depósito 

judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, dentro dos quinze 

dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de 

cálculo, hipótese em que evitará a rescisão da locação e elidirá a liminar 

de desocupação. CERTIFICADO o decurso do prazo de 15 (quinze) dias 

para a desocupação voluntária do imóvel, sem a devida desocupação, 

EXPEÇA-SE mandado de despejo compulsório, nos termos do artigo 65 da 

Lei de Locações. Sem prejuízo, DESIGNE-SE audiência de mediação, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início 

na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar 

o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências preliminares 

(art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir 

outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo 

contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANI ESSER (AUTOR)

CESAR TORRES VEDANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA VEDANA MOREIRA OAB - MT21660/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002641-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO PESQUISA E DESEN.ADM.CONTABILIDADE E ECONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CONSTANTINO MENEGUETI OAB - SP243476 (ADVOGADO)

ANDERSON ROMAO POLVEREL OAB - SP251509 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOSÉ LUIZ CORTES (TESTEMUNHA)

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

DILCEU ROSSATO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002641-45.2017.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FUNDACAO PESQUISA E 

DESEN.ADM.CONTABILIDADE E ECONOMIA Parte Ré: EXECUTADO: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Considerando que a exequente e 

seus patronos residem em longínqua Comarca, aliado ao fato de que as 

testemunhas José Luiz Cortez e Dilceu Rossato justificaram a 

impossibilidade de comparecimento ao ato designado (Num. 12794336 e 

13032631), bem como a insistência probatória indicada em Num. 

13073887, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14 HORAS. No mais, quanto ao pedido de 

substituição dos depoimentos das testemunhas José Luiz Cortes e André 

Lucirton Costa por declarações escritas, nos termos dos artigos 371, 409 

e 412, do NCPC, registro que cabe ao exequente o ônus probatório dos 

fatos constitutivos de seu direito, com o que não há qualquer óbice à 

substituição, visto que cabe a exequente verificar quais as provas que 

pretende produzir e a força probante delas à demonstração dos fatos 

narrados. Sendo assim, deverá o embargante indicar nos autos se 

pretende ou não a oitiva das testemunhas José Luiz Cortes e André 

Lucirton Costa. Desejando ouvi-las deverá adotar as providências 

cabíveis para o comparecimento delas no ato processual vindouro. Caso 

contrário, limitar-se-á à juntada dos documentos/declarações 

substitutivos. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003418-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSYNEIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003418-30.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSYNEIA CRISTINA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Trata-se de 

processamento de reclamação movida em face da empresa OI S.A., 

atualmente em fase de cumprimento de sentença. É fato notório que a 

reclamada, juntamente com o grupo empresarial que integra, se encontra 

em recuperação judicial, postulada em 20 de junho de 2016 e deferida em 

29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0203711- 

65.2016.8.19.0001). O crédito objeto deste feito está sujeito à 

recuperação judicial, nos moldes do art. 49 da Lei n. 11.101/05 e segundo 

o entendimento vigente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Recurso 
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Especial nº 1.634.046/RS (2016/0250770-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy 

Andrighi. DJe 18.05.2017). Pois bem, restou amplamente divulgada pelos 

meios de comunicação a recente homologação do plano de recuperação 

judicial aprovado pelos credores do grupo empresarial, nos termos de 

decisão publicada em 05.02.18. Tal fato que pode ser confirmado no sítio 

eletrônico http://www.recuperacaojudicialoi.com.br, mantido pelo 

Administrador Judicial (Escritório de Advocacia Arnoldo Wald). O plano de 

recuperação judicial apresenta a natureza de uma transação, e uma vez 

homologado implica novação dos créditos anteriores ao pedido (Lei n. 

11.101/05, art. 59, “caput”). A decisão homologatória do plano constitui 

título executivo judicial (Lei n. 11.101/05, art. 59, § 1º). Por tais razões, há 

orientação no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, concedida a 

recuperação judicial, as execuções individuais devem ser extintas, pois 

não haveria hipótese jurídica para sua retomada. Nesse sentido: DIREITO 

EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. 

NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A 

RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da 

recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, 

e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem 

ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja 

inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do 

plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer 

durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 

11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). Destarte, não 

há viabilidade jurídica para o prosseguimento deste processo, pois, em 

atenção aos objetivos do processo de recuperação judicial, todos os 

credores da empresa reclamada devem se submeter ao plano homologado 

pelo juízo universal. É o que ensina com clareza FÁBIO ULHOA COELHO 

(Curso de Direito Comercial, volume 3: direito de empresa - 15ª ed. - São 

Paulo, Saraiva, 2014 – p. 439): Em princípio, todos os credores anteriores 

ao pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos do plano de 

recuperação aprovado em juízo. Mesmo os que se haviam oposto ao plano 

e votado por sua rejeição devem curvar-se à decisão judicial respaldada 

na maioria dos credores. Não têm outra alternativa. Na mesma linha, o 

Enunciado n. 51 do FONAJE estabelece: ENUNCIADO 51 – Os processos 

de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata 

ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para 

constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu 

crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI 

Encontro – Vitória/ES). Ante o exposto, exaurido o interesse processual, 

julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito (NCPC, art. 485, VI). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001423-45.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIANA MARIA ANTONIO 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 

com os seguintes documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001428-67.2018.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIANA MARIA ANTONIO 

REQUERIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a 

parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial 

com os seguintes documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001439-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001439-96.2018.8.11.0040 REQUERENTE: BRENDA LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 

9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) Certidões 

expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto 

à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010609-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA COSTARELLI (REQUERENTE)

ISNAEL NONATO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CEZAR DE OLIVEIRA OAB - MG110640 (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010609-41.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 09 de maio de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010123-95.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON MANDU GAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, 

qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO . SORRISO, 9 de maio de 2018. ELITE 

CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 

2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 

35449804

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010290-10.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 8010290-10.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 09 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003564-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONICE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1003564-71.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ERONICE DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 

2018, às 13h. II - Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, a 

parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003564-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERONICE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1003564-71.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ERONICE DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 13h. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO PAULO HENKELS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001818-08.2016.8.11.0040 REQUERENTE: SERGIO LUIZ BARDINI 

REQUERIDO: ARLINDO PAULO HENKELS I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 13h20min. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001818-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ BARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO PAULO HENKELS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1001818-08.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: SERGIO LUIZ BARDINI REQUERIDO: ARLINDO PAULO 

HENKELS I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

junho de 2018, às 13h20min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ARAUJO LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FERREIRA DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO DO PRADO OAB - MG79119B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1001339-15.2016.8.11.0040 REQUERENTE: JANIO ARAUJO LIRA 

REQUERIDO: BEATRIZ FERREIRA DE MORAIS I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 13h40min. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO ARAUJO LIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ FERREIRA DE MORAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO DO PRADO OAB - MG79119B (ADVOGADO)
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DESPACHO Numero do Processo: 1001339-15.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: JANIO ARAUJO LIRA REQUERIDO: BEATRIZ FERREIRA DE 

MORAIS I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

junho de 2018, às 13h40min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004630-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CLEITON FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS OAB - MT4962/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1004630-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BELLA CASA TRANSPORTES 

LTDA REQUERIDO: CLAUDINEI CLEITON FERREIRA I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 14h20min. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004630-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CLEITON FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS OAB - MT4962/B (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1004630-86.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BELLA CASA TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: 

CLAUDINEI CLEITON FERREIRA I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 14h20min. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004630-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI CLEITON FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ISAC RIBEIRO OAB - MT5871/B (ADVOGADO)

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS OAB - MT4962/B (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1004630-86.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BELLA CASA TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: 

CLAUDINEI CLEITON FERREIRA I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 14h20min. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003961-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACENILDE ALVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003961-33.2017.8.11.0040 REQUERENTE: GRACENILDE ALVES SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de ação 

proposta por GRACENILDE ALVES SOUZA em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; b) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a 

inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem como 

pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de conciliação 

realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada apresentou 

contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, 

reforçando que a reclamante em nenhum momento comunicou a empresa 

sobre o relatado, alega por mero aborrecimento. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. 

Quanto a preliminar, entendo que o mesmo não deve prosperar, pois a 

contagem inicia-se a partir do conhecimento do fato. Súmula nº 278 do 

STJ. Termo Inicial - Prazo Prescricional - Ação de Indenização - 

Incapacidade Laboral. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. (DJ 16/6/2003). Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 
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financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010630-56.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010630-56.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 09 de Maio de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003090-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCE CARLA STECIUK OAB - MT21057/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ GAIDES (EXECUTADO)

 

CARTA DE INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) Sorriso - MT, 9 de maio de 2018. 

SENHOR(A): Anderson Luiz Gaides Avenida Blumenau nº. 2894, Centro 

Sorriso-MT, Comércio ADAM BEBIDAS Senhor: A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a 

Intimação de Vossa Senhoria para cumprimento da sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, §1º 

do CPC. Sendo que transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. (CÓPIA ANEXA) NÚMERO DO PROCESSO: 

PROC. 1003090-37.2016.8.11.0040 VALOR DA CAUSA: R$ 10.355,70 

ESPÉCIE: Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento de 

Conhecimento « Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE RECLAMANTE: SECCO COMERCIO DE UTILIDADES 

DOMESTICAS LTDA - ME ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: DULCE 

CARLA STECIUK PARTE RECLAMADA: ANDERSON LUIZ GAIDES 

ADVOGADO PARTE RECLAMADA: Atenciosamente, Elite Capitanio 

Gestora Judicial Sede do juizado e Informações: Rua Canoas nº641 Bairro: 

Centro Cidade: Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: (66)3544-8400.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010889-85.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LAFIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUTON MARCELO FLORENTINO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 8010889-85.2011.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência. Sorriso/MT, 09 de Maio de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004867-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES PARRA MANSO - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA PIANESSO DA SILVA PIARDI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1004867-23.2017.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

REQUERENTE: MARINES PARRA MANSO - ME REQUERIDO: CARLA 

PIANESSO DA SILVA PIARDI I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 14h. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Comarca de Tangará da Serra

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001595-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-53.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO CAPISTRANO DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a Parte, por meio do seu Procurador, para se manifestar no Prazo 

Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BRUNO DE LIMA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMESON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000841-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para querendo manifestar nos autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN MERIAN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando os argumentos expostos pela reclamante no pedido 

do ID 13099382, concedo o prazo de 15 dias para juntada do documento 

em questão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000906-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 
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o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 12838010. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001007-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DE LIMA PEGNORATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Certifico o trânsito em julgado da sentença. INTIMO a Reclamante para 

prestar contas na forma determinada (sentença).

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000670-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRES LINCOLN PRATA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO GONCALVES DAS NEVES OAB - MG87066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001168-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. JOSÉ CARLOS MARTINS ajuizou a presente ação de obrigação 

de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, alegando em 

síntese, que necessita da realização do procedimento de tomografia de 

abdome total e exame de colonoscopia, necessária para o 

restabelecimento de sua saúde. Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da urgência própria ao caso, o deferimento de medida 

liminar naudita altera parte, compelindo os requeridos a custearem o citado 

tratamento, sob pena de multa diária. Pelo despacho do evento ID 

13041427 este Juízo determinou a notificação dos reclamados para 

manifestação preliminar, bem como a remessa dos autos ao NAT, para 

elaboração de parecer técnico. O parecer do NAT foi juntado aos autos no 

ID 13105373, concluindo pela inexistência de urgência. DECIDO. De plano 

verifico não ser o caso de deferimento da liminar vindicada. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela de urgência, nos termos do 

art. 300, do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. O reclamante 

não junta aos autos nenhum documento médico indicando a urgência ou 

emergência do procedimento solicitado. Os documentos juntados pelo 

reclamante demonstram tão somente a doença que o acomete e a 

indicação do procedimento. Logo não consta em nenhum dos documentos 

juntados a urgência necessária para o deferimento do pedido logo no início 

do processo, tudo indicando, por consequência, que se trata de 

procedimento eletivo. O próprio parecer técnico do NAT foi conclusivo no 

sentido de que não há urgência ou emergência no procedimento pleiteado 

na inicial. A concessão da tutela de urgência, nessa situação, importaria 

em flagrante violação ao princípio da isonomia material, já que privilegiaria 

o ora reclamante em detrimento de outras inúmeras pessoas que 

aguardam o mesmo tratamento pelo SUS. Ante o exposto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Não obstante discipline 

a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar 

no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da 

Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 09 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001214-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia na provável inexistência da dívida, em razão da quitação 

da fatura referente ao serviço prestado no mês de maio/2017. Quanto à 

cobrança da fatura com vencimento no mês de junho/2017, considerando 

a inversão do ônus da prova aplicável a lides desta estirpe, deve ser, até 

prova em contrário, considerada verossímil a afirmação da reclamante no 

sentido de que não houve qualquer prestação de serviço que ensejasse 

tal cobrança. Em juízo de rasa cognição, portanto, é possível concluir pela 

presença dos requisitos para concessão da medida de urgência. O 
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reclamante informa que desde lhe estariam sendo cobrados dois boletos, 

um pelo serviço prestado no mês de maio/2017, o qual estaria quitado e o 

outro por um procedimento odontológico que sequer foi realizado, uma vez 

que não solicitou qualquer serviço da reclamada no mês de junho/2017. 

Os documentos juntados pelo reclamante dão suporte as suas alegações, 

uma vez que em relação ao débito que aduz estar quitado, junta o extrato 

do Serasa demonstrando a inclusão pelo débito informado (Id 130098550) 

e o comprovante de pagamento deste débito (Id 130098475). No tocante à 

outra cobrança a plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na 

fato de que o reclamante afirma que não teria efetuado a realização de 

qualquer tratamento no mês em que houve a emissão do outro boleto e, 

considerando que, em casos desse jaez, a regra é a inversão do ônus da 

prova, competirá à reclamada a prova de que realmente houve o 

efetivação da prestação do serviço. Assim, resta satisfatoriamente 

demonstrado, em juízo de rasa cognição, houve o protesto em nome da 

reclamada em relação ao boleto com vencimento em 20/05/2017, por dívida 

quitada e em relação ao boleto com vencimento em 28/06/2017, com 

relação ao qual não houve qualquer prestação de serviço que ensejasse 

a referida cobrança. Considerando que a medida é provisória, nada 

impede que, caso o reclamada comprove a real existência do débito, haja 

reversão da medida tutelar. De outro lado, não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do reclamante no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. Com 

muito maior razão na situação em comento, em que já houve a extinção da 

obrigação do contrato em questão. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida 

postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, a reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, o protesto e/ou a inscrição depreciativa voltará a surtir 

efeitos normalmente sem que isso implique em significativo prejuízo à 

empresa reclamada. Como consequência, advém a necessidade da 

concessão da tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a 

tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria 

ineficaz. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo) e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando o 

protesto e/ou a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir 

seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo ao reclamado. Com essas 

razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos 

efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de urgência a fim de 

determinar a expedição de mandado ao Cartório de Registro de Títulos 

para que seja procedido o cancelamento do protesto em nome do 

reclamante, com relação ao débito objeto da presente demanda, lançado 

pela empresa reclamada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da reclamada na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) 

dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, 

caso não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem 

a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 
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efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13050489. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011938-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON BORSATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA DAISE PIRES GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DARCIOMAR PAULO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. INDEFIRO o pedido de fixação de honorários, uma vez 

que incabível em fase de cumprimento de sentença no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 09 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010289-82.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CRISTINA FLORENTIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHALIMAR BENCICE OAB - MT0100183D (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS As partes formularam acordo, consoante petição conjunta juntada 

aos autos. HOMOLOGO, por sentença, com eficácia de título executivo, o 

acordo firmado pelas partes e, por consequência, julgo extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 22 da Lei 9.099/95 e art. 487, 

III, b, do CPC de 2015. Promovo neste ato a exclusão das restrições 

inseridas nos veículos do executado no sistema RENAJUD, conforme 

requerimento conjunto das partes. Arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002978-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR CARLOS OLSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002978-19.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 12.181,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ODAIR 

CARLOS OLSON Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos etc. I. Compulsando aos autos denota-se que o 

perito deixou de responder aos quesitos do INSS que deveriam ter sido 

juntados no processo. Posto isto, a fim de evitar injustos prejuízos a parte 

e possível nulidade, determino que o perito seja novamente intimado para 

marca nova perícia, respondendo assim os quesitos do INSS bem como 

informar, se possível, maiores esclarecimentos, respondendo 

explicitamente, quanto aos quesitos 1 e 2 formulados pela autora visto 

petição de fl. id. 11961116. II. Após informação quanto ao agendamento da 

perícia, intime-se quanto ao local e data designada. III. Com a juntada do 

laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 

10 (dez) dias. IV. Em seguida, intime-se a parte autora, para que, no prazo 

legal, apresente, caso entender necessário, impugnação a contestação 

apresentada. V. Intimem-se as partes da presente decisão. VI. Cumpra-se. 

Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000643-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000643-90.2018.8.11.0045 

EMBARGANTE: MARCELO ZANDONADI EMBARGADO: MARINO JOSE 

FRANZ Vistos etc. I. Sendo tempestiva a interposição, recebo os 

presentes embargos à execução. II. Nos termos do art. 920, I, do Código 

de Processo Civil, ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu 

procurador, no prazo de 15 (quinze) dias. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000643-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZANDONADI OAB - MT4266/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINO JOSE FRANZ (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000643-90.2018.8.11.0045 

EMBARGANTE: MARCELO ZANDONADI EMBARGADO: MARINO JOSE 

FRANZ Vistos etc. I. Sendo tempestiva a interposição, recebo os 

presentes embargos à execução. II. Nos termos do art. 920, I, do Código 

de Processo Civil, ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu 

procurador, no prazo de 15 (quinze) dias. III. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

3ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001691-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DALVACI GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001691-84.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Importante registrar, inicialmente, que não restou demonstrado 

risco concreto de dano atual e iminente, condição necessária para a 

antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que a autora alega não reunir 

condições de saúde para o trabalho desde o cancelamento do 

auxílio-doença na via administrativa, ocorrido em 14/06/2013. Destarte, o 

longo período transcorrido (quase cinco anos), desde o indeferimento 

administrativo, fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, situação que repele a concessão da excepcional 

antecipação de tutela, sem oportunizar o contraditório. Portanto, INDEFIRO 

o pedido de antecipação de tutela. Considerando-se as particularidades da 

causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é 

cediço, a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001703-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA MENGUE ZERBINATI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001703-98.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, as ações previdenciárias propostas contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social serão processadas e julgadas pela Justiça 

Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários [art. 109, 

§3º da Constituição Federal]. Tratando-se de competência delegada da 

Justiça Federal, em razão da norma inserta na Constituição Federal, que 

visa facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local onde reside, 

o domicílio do segurado/beneficiário é considerado absolutamente 

competente para processar e julgar a causa previdenciária, sendo os 

demais Juízos Estaduais absolutamente incompetentes para apreciar a 

demanda [cnf. TRF4, CC nº 130-50.2014.404.0000, Terceira Seção, Des. 

Federal Rogério Favreto, D.E. 13/02/2014]. Por via de consequência, diante 

desta moldura, levando-se em consideração que a requerente reside na 

Av. Dos Universitários, nº 984, Rota do Sol, em Sorriso/MT (eventos nº 

13020247, nº 13020289 e nº 13020304), com fulcro no art. 64, §1º do 

Código de Processo Civil, Declino de ofício da competência da presente 

ação e Determino a remessa dos autos à Comarca de Sorriso/MT. 

Intime-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

9 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000828-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GOMES SILVERIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000828-02.2016.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, porquanto 

manteve vínculos empregatícios até o mês 09/2015 (evento nº 1418387), e 

porque o auxílio-doença foi indeferido unicamente porque, em perícia 

realizada pelo INSS, não foi constatada a incapacidade para o trabalho 

(evento nº 1418398). Esmiuçando o acervo de informações engendradas, 

denota-se que a autora submeteu-se a avaliação médica subscrita por 

profissional da área médica e devidamente habilitado para o desempenho 

de tal mister, oportunidade em que se constatou ser portador de moléstias 

graves, diagnosticadas sob o CID E103, E105, E106, I10, E66, K80, e que 

está inapta ao exercício de sua atividade laboral, conforme demonstra o 

Laudo Pericial encartado no evento nº 11310380. Logo, nesse influxo de 

ideias, a princípio, está demonstrada, ainda que a título precário, a 

existência de moléstia que tornou a requerente incapaz para o exercício 

regular de suas atividades laborais habituais — circunstância que dá 

fundamento a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, em um segundo prisma de enfoque, considero que a 

requerente logrou êxito em expor situação pontual que possa dar azo e 

recomendar que o perigo da demora da prestação jurisdicional possa pôr 

em risco o direito à concessão do benefício previdenciário (‘periculum in 

mora’). É que, o benefício previdenciário tem natureza jurídica 

eminentemente alimentar, de tal sorte que a requerente e a entidade 

familiar que constituiu, dela dependem para proceder ao custeio de suas 

necessidades básicas de alimentação e vestuário, e quiçá para promover 

a sua própria sobrevivência. De mais a mais, ao que tudo indica pelas 

características intrínsecas da moléstia que a requerente suporta, não 

existem indícios de que dela venha convalescer rapidamente, o quê 

espelha a necessidade imperiosa de auferir rendimento mensal para que 

tenha condições de manter a sua própria subsistência e de sua família. 

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que a plausibilidade do 

direito invocado — caracterizado pelo fato de que a requerente apresenta 

incapacidade e/ou impossibilidade contemporânea para o desempenho de 

atividade laboral — (‘fumus boni iuris’) e o perigo na demora da prestação 

jurisdicional — corporificado pelo risco que o não pagamento do referido 

benefício à requerente pode catalisar — (‘periculum in mora’), considero 

que se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão do 

pedido liminar postulado, de molde que a prestação provisória, a ser 

realizada pela autarquia requerida, do beneplácito do auxílio-doença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, para o fim de Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS que tome as providências necessárias no sentido de restabelecer o 

auxílio-doença ao autor Fernanda Gomes Silvério, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser realizada nova reavaliação 

administrativa da necessidade da manutenção do benefício dentro do 

prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias [art. 60, §§ 8.º e 9.º da 

Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS para que tome as providências necessárias no sentido de 

implantar o benefício à autora. Com fundamento no conteúdo do art. 29 da 

Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, 

Determino que se expeça requisição de pagamento dos honorários do 

perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, Declaro encerrada 

a instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às 

partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, voltem os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003186-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR CEZAR FLOR DA SILVEIRA (EXECUTADO)

ZELI FLOR (EXECUTADO)

 

Vistos. DEFIRO o requerimento de penhora on-line no valor de R$ 2.010,07 

(dois mil, e dez reais e sete centavos), conforme cálculo no Id. 4759536. 

Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e 

intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse no 

prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de 

penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. Quanto ao executado Junior Cesar Flor da Silveira, intime-se 

o exequente a indicar o CPF correto, no prazo de cinco dias. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde 

/MT, 15 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001943-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO TONIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 
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contestação apresentada pela parte reclamada, INTIMO a parte autora, por 

sua advogada e via DJE, para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 09 de maio de 2018. 

Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004241-23.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BELARMINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004241-23.2016.8.11.0045 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

BELARMINO DE SOUSA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que 

“os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e 

provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça 

entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal peculiar 

que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de omissão, 

obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço de ambos os 

embargos de declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca 

de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 12 de março de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 

Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga 

retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Certifique-se a 

tempestividade do recurso inominado. III- Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011526-16.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA WOICIEK (EXEQUENTE)

FELIX TADEU NECKEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DERCIO MUNIZ DE ARAUJO (EXECUTADO)

MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO CORREA DE OLIVEIRA OAB - MT0007344A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011526-16.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: FELIX TADEU 

NECKEL, MELISSA WOICIEK EXECUTADO: JOAO DERCIO MUNIZ DE 

ARAUJO, MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP Vistos. 

Intime-se o executado da penhora realizada no feito, bem como para 

manifestar-se acerca da petição de id. 11723990. Ás providências. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 21 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003145-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON SIQUEIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003145-36.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GENILSON 

SIQUEIRA GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos 

etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em análise aos autos, depreende-se, que a 

parte Reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação (ID12086175), em que pese ter sido devidamente intimada e 

não apresentou justificativa alguma para a ausência. Destaca-se que em 

âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas 

casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do não 

comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da contumácia da 

parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no Art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando, ainda, que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (Art. 

51, §2º, da Lei 9.099/95), CONDENO a parte Reclamante, no pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de março de 2018. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 19 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002900-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASAGRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO)

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 55/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o promovente para apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002621-73.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA ABRAAO BATISTELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002621-73.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MARTA 

APARECIDA ABRAAO BATISTELLA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que 

“os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e 

provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça 

entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal peculiar 

que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de omissão, 

obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço os embargos de 

declaração e não os acolhos. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas 

do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 12 de março de 2017. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de março de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004421-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000598-86.2018.8.11.0045; Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 12710644). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 12710644, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Com a juntada do comprovante de 

depósito judicial, expeça-se o alvará em favor do autor. Apos, 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SANTIAGO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000584-05.2018.8.11.0045; Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 

as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 12702025). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 1270205, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Com a juntada do comprovante de 

depósito judicial, expeça-se o alvará em favor do autor. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002053-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELLITON AMARAL BACELAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE INTIMAÇÃO, da parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado no Id. 59230412, sob pena de ser acrescido ao valor multa 

de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000593-64.2018.8.11.0045; Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifico que 
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as partes entabularam acordo livremente e requerem a homologação do 

mesmo (Id. 12710766). Destarte, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio e, sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Posto isto, considerando que os atos das 

partes, consistentes em declarações bilaterais de vontade, produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos, 

HOMOLOGO o acordo de Id. 12710766, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta. Em consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil. Com a juntada do comprovante de 

depósito judicial, expeça-se o alvará em favor do autor. Após, 

certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se os autos e dando-se as 

baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003064-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI VIEIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003064-87.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEANDRO MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: SIDINEI VIEIRA 

DE CARVALHO Visto Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

nº 9.099/95. Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi intimado 

para informar o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção 

(id. 11778392). Todavia, consoante certidão id 12934033, no prazo 

assinalado, o autor não se manifestou, deixando de promover os atos que 

lhe competiam, inviabilizando o prosseguimento do feito. Destaca-se que 

no âmbito dos juizados especiais, a intimação pessoal do autor para dar 

seguimento ao processo é despicienda, consoante disposição do art. 51, 

§1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, válida a intimação do autor, 

constata-se, conforme dito, que o processo está paralisado, por 

negligência da parte autora, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção do 

processo (CPC, art. 485, III). Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

AÇÃO, sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, III do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004722-83.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LAMPUGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CHAVES FONTES SUPERMERCADO - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA APRESENTAR OS DADOS 

BANCÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DO ALVARÁ, EM 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000272-63.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Visto Expeça-se o competente alvará para 

levantamento do valor incontroverso, atentando-se para os dados 

bancários apresentados pelo reclamante. Intime-se o executado para 

manifestação ou pagamento quanto ao valor remanescente a título de 

honorários advocatícios, id. 130008319, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se o reclamante, pessoalmente, quanto à liberação parcial da 

condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PLINIO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000762-22.2016.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ANTONIO PLINIO DE MOURA Parte Ré: EXECUTADO: JOSE 

LOURENCO DA SILVA JUNIOR Visto Dispensado o relatório. Trata-se de 

execução de titulo extrajudicial proposta por Antônio Plinio Moura em face 

de José Lourenço da Silva Junior, visando o recebimento do valor de R$ 

7.352,72 (sete mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois 

centavos). Verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de 

localização de bens do executado, todas infrutíferas. Intimada, a 

representante do exequente quedou-se inerte (id. 12933768). Desta 

forma, com fulcro no artigo 53, § 54º da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO 

O FEITO, ante a ausência de bens penhoráveis. Expeça-se certidão de 

crédito em favor do exequente, encaminhando-se aos órgãos de restrição 

de crédito para anotação, nos termos do artigo 782, § 3° do Código de 

Processo Civil. Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 09 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001011-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PRENSSO FORTE MANGUEIRAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

JULIA GIMENES PEDROLLO OAB - PR66242 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALLEMIX CONCRETO USINADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 26/06/2018 Hora: 

15:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000421-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)
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Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 26/06/2018 Hora: 

16:00, a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003666-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1003666-78.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 58.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: ORLANDO PEREIRA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do REQUERENTE, para se manifestar 

no prazo de 05(cinco) dias, acerca do Laudo Pericial Médico, juntado aos 

IDs 13060278, 13060439 e 13060475. LUCAS DO RIO VERDE, 9 de maio 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000235-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE MATHIA (EXECUTADO)

MATHIA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

VERA LUCIA DE MATHIAS (EXECUTADO)

LUIZ VANDERLEI DE MATHIA (EXECUTADO)

CINTIA LIANE FRANCISCON DE MATHIA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de Citação/Intimação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, comprovando o recolhimento com a juntada do 

comprovante do depósito nos autos.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000146-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RAILDA DE FATIMA ALVES (RÉU)

ADERCINO XAVIER DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000146-51.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – 

CUMPRA-SE integralmente a decisão anterior proferida neste processo (Id 

n. 11597153), tendo em vista a realização por este Juízo das providências 

de bloqueio acostada nos eventos n. 13113660, 13113863, 13113867 e 

13113871. Água Boa/MT, 09 de maio de 2018. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000212-65.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERNANDA MORESCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000212-65.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Nos 

termos do art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD até 

o valor da execução. 2 – INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito, indicando bens 

passíveis de constrição, sob pena de arquivamento do feito e adoção da 

sistemática do art. 921, §1º ao §5º do CPC. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 09 de maio de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODNEI VIEIRA LASMAR OAB - GO19114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN ULLRICH (EXECUTADO)

ALESANDRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000063-69.2017.8.11.0021 DESPACHO 1 – Nos 

termos do art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACEN-JUD até 

o valor da execução. 2 – INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito, indicando bens 

passíveis de constrição, sob pena de arquivamento do feito e adoção da 

sistemática do art. 921, §1º ao §5º do CPC. 3 – CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 09 de maio de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-35.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M DE ANDRADE SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA Certidão do Trânsito em Julgado Dados 

do processo: Processo: 8010167-35.2016.8.11.0021; Valor causa: R$ 

1.820,34; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Certifico que a sentença transitou em julgado para 

as partes em 23/08/2017 , sem interposição de recurso ÁGUA BOA, 8 de 
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maio de 2018. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298

Comarca de Alto Araguaia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-52.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJUNIR PARREIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MARQUES GONZAGA OAB - MS0016237A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONDINO RODRIGUES LIMA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT14555/O 

(ADVOGADO)

RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT0016887A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010082-52.2016.8.11.0020 REQUERENTE: ADEJUNIR PARREIRA CHAVES 

REQUERIDO: ONDINO RODRIGUES LIMA NETO VISTOS, A parte autora 

alega que, em sua função como policial militar lotado nesta comarca, tendo 

realizado blitz situada na BR 364, viu-se ofendido pelo reclamado após 

este publicar em sua rede social “facebook” a possível ilegalidade desta 

operação por circunstância de jurisdição. Sustenta ainda que, ao 

responder o comentário do reclamado em sua rede social, este o ofendeu 

chamando de CORRUPTO, CRIMINOSO, COVARDE, ASNO e INVEJOSO. 

Assim, busca a condenação do réu para que o mesmo se retrate 

publicamente, bem como lhe indenize em danos morais. Em sua 

contestação, a parte reclamada requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). A análise do mérito está 

prejudicada, dada a inépcia da inicial. Com razão a preliminar aduzida pela 

reclamada, haja vista que a parte autora postula, sem, contudo, haver 

mínima prova de que a ofensa ocorreu em seu desfavor. Note-se que dos 

próprios documentos acostados à petição inicial se verifica que, por mais 

que haja, uma postagem com cunho critico-ofensivo, ela não se deu em 

nome da parte demandante, portanto, carece o mesmo de legitimidade para 

propor a demanda. Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa 

arguida pela reclamada, por se tratar de parte alheia aos fatos narrados. 

Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte autora nos 

termos do art. 317 do CPC, eis que necessária apenas quando possível a 

correção do vício. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo 

no que dispõe o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA

 O Doutor João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando que a servidora Celma Antônia Sansão Gouveia, matrícula 

nº 4419, Técnica Judiciária, designada como Gestora Judiciária do Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres – MT estará em 

gozo da Licença Prêmio, referente ao quinquênio de 26/07/1991 a 

26/07/1996, 90 (noventa) dias a partir de 10/05/2018 a 07/08/2018.

 RESOLVE:

 Designar a servidora Maria Aparecida Ramos Santana, matrícula nº 3321, 

auxiliar judiciária, para exercer o cargo de Gestora Judiciária Substituta do 

Juizado Especial da Comarca de Barra do Bugres-MT, a partir de 

10/05/2018 a 07/08/2018.

 Publique-se. Registre-se. Comunique-se ao Departamento de Recursos 

Humanos e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres, 09 de maio de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 PORTARIA

 Excelentíssimo Senhor João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Barra do Bugres – Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais;

 Considerando que o servidor EDMILSON PARREIRA POLEGATI, matricula 

5161 , Gestor Judicial na 2ª Secretaria do Fórum de Barra do Bugres – MT 

estará de usufruto de compensatórias no período de 09 (nove) dias úteis 

a partir de 08/05/2018 a 18/05/2018.

 RESOLVE:

 Designar a servidora ROSANA GIMENEZ GATTO SANSÃO técnica 

judiciária matricula nº1167, para exercer o cargo de Gestora Judiciária 

Substituta da 2ª Secretaria da Comarca de Barra do Bugres – MT, no 

período de 08/05/2018 a 18/05/2018.

 P. I. e Comunique-se ao Departamento de Recursos Humanos e 

Departamento e Departamento de Pagamento Pessoal do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

 Barra do Bugres-MT, 08 de maio de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do For o

Edital

EDITAL DE HABILITAÇÃO DE CADASTRO DE ENTIDADE PÚBLICA E 

PRIVADA COM FINALIDADE SOCIAL Nº 07/2018 - DF

Ao Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Barra 

do Bugres – MT, Doutor João Filho de Almeida Portela, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 HOMOLOGAR a habilitação das entidades públicas e privadas com 

finalidade social que estão com o cadastro aprovado:

 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Projeto Social 

Nova Integração, Associação Acolhedora Dona Isabel e Escola Estadual 

Julio Muller.

 Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Barra do Bugres- MT, Estado 

de Mato Grosso, aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete. Eu, 

Maria Euzenete Guedes de Oliveira Taques, Gestora Geral, que o digitei.

Barra do Bugres-MT, 09 de maio de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500113-36.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 
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(ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MARTINS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-72.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO LIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-93.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS PAULINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-18.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-22.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIR MARCOS TOMCZAK (REQUERENTE)

REGIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOMILDO DO CARMO SOUZA PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-02.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE ARAUJO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500599-50.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA GRACIELA NEVES LIMA (REQUERENTE)

SONIA MARIA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-81.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIOMAR PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-81.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIOMAR PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-18.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE SATIRIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MIRTES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - EDITORA DE GUIAS - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A (ADVOGADO)

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

apresentar as contra razões do recurso apresentado aos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA - Gestora 

Judiciária – mat. 4419 celma.gouveia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-18.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE SATIRIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MIRTES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - EDITORA DE GUIAS - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A (ADVOGADO)

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500575-22.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA ARMANDO FAVARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA JULIA SE BALAO OAB - MT0008272A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500366-53.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO VIEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA OAB - MT15438/O (ADVOGADO)

PEDRO ALVES COSTA OAB - MT0013648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500474-82.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILANIA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-42.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FARIAS DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA MIRTES DE OLIVEIRA DOS SANTOS - EDITORA DE GUIAS - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A (ADVOGADO)

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000429-84.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CABRAL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

alessandro michael gomes (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR DA SILVA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500312-87.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500261-13.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500464-38.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GERALDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

DIMAS SIMOES FRANCO NETO OAB - MT13594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001031-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETHE VIEIRA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1001031-41.2017.8.11.0008. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELIZABETHE VIEIRA CONCEICAO Parte Ré: REQUERIDO: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. INTIME-SE a executada UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, na pessoa do seu responsável legal, para que no 

prazo de quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 

4.022,29, conforme planilha apresentada no Id.13041793, devendo ser 

corrigidos até a data do pagamento, sob pena de não o fazendo ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do 

CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT, 09 de maio de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-68.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 9 de maio de 2018. Senhor(a) VILMA DE 

BRITO SILVA, residente e domiciliada à Ave. Santa Catarina, n. 290, Bairro 

São Raimundo, Barra do Bugres/MT., telefone: (65) 9958-9592. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 12/06/2018 Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000335-68.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VILMA DE BRITO SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA - 

MT0015311A-O Parte Ré: BRADESCO SEGUROS S/A ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000441-98.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO VALE DO BUGRES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente, 

da decisão ID do documento: 12097682. “DEFIRO o pedido formulado pelo 

exequente consistente na constrição de valores na conta da parte 

executada FRIGORÍFICO REDENTOR S/A., com inscrição no CNPJ sob n. 

02.165.984/0005-10, a ser realizada pelo sistema BacenJud, na tentativa 

de bloqueio do débito atualizado de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e 

duzentos reais), valendo-se como termo de penhora o extrato da 

operação. Efetuada a penhora, incluam-se os autos na pauta de audiência 

de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei n. 9.099/95), intimando-se as partes. 

Em não apresentados os embargos ou não havendo comparecimento da 

parte devedora, intime-se o exequente para manifestação em 5 (cinco) 

dias...”. Bem como, Intimar a parte autora para manifestar sobre a penhora 

negativa, no prazo de 5 (cinco) dias....”O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-53.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 9 de maio de 2018. Senhor(a) VILMA DE 

BRITO SILVA, residente e domiciliada à Av. Santa Catarina, n. 290, Bairro 

São Raimundo, Barra do Bugres/MT., telefone: (65) 9958-9592. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 12/06/2018 Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000336-53.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VILMA DE BRITO SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA - 

MT0015311A-O Parte Ré: CAIXA SEGUROS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-59.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 9 de maio de 2018. Senhor(a) NAYARA DE 

BARROS SILVA, residente e domiciliado na Rua Presidente Gaspar Dutra, 

Nº 01, Quadra: 05, Bairro: indefinido, Barra do Bugres - MT. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 12/06/2018 Hora: 14:00, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000894-59.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NAYARA DE BARROS 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR 

- MT0016625A Parte Ré: VIVO S/A - TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500236-97.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA SILVA LUIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO)

NARA REGINA DA SILVA VENEGA OAB - MT0006580A-N (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente, 

da decisão ID do documento: 12237251. DEFIRO o pedido formulado pela 

exequente consistente na constrição de valores na conta de titularidade 

da parte executada pessoa física LUIZ ANTÔNIO MALDONADO FOLINI, 

com inscrição no CPF n. 214.434.978-94, a ser realizado pelo sistema 

BACENJUD, na tentativa de bloqueio do débito atualizado de R$ 11.452,64 

(onze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos), valendo-se como termo de penhora o extrato da operação. 

Efetuada a penhora, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da penhora. Por outro lado, restando 

infrutífera a diligência intime-se a exequente para manifestar em 05 (cinco) 

dias. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário...” Bem como, Intimar a parte 

autora para manifestar sobre a penhora negativa, no prazo de 5 (cinco) 

dias....”O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-44.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTICIENE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 9 de maio de 2018. Senhor(a) KEYTICIANE 

DA SILVA SANTOS, Rua Das Oliveira nº 588, Bairro Jardim Alvorecer, 

Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 12/06/2018 Hora: 14:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000895-44.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

KEYTICIENE DA SILVA SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000531-09.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA KESIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

VALDEVINO DOS SANTOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente, 

da decisão ID do documento: 12225719. “DEFIRO a penhora on-line 

através do Sistema BACEN-Jud, na quantia de R$ 12. 826,34 (doze mil, 

oitocentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos), em conta de 

titularidade da parte executada CENTRAL NACIONAL UNIMED – 

COOPERATIVA CENTRAL, com inscrição no CNPJ n. 02.812.468/0001-06, 

valendo como termo de penhora o extrato da operação. Registre-se que 

eventual excesso de valor poderá ser analisado independente de 

manifestação do executado. Em sendo positivo o resultado da diligência, 

INTIME-SE a executada para manifestar em 05 (cinco) dias. Por outro lado, 

restando infrutífera a operação, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar quanto ao prosseguimento da execução, no prazo de 05 

(cinco) dias...”. Bem como, Intimar a parte requerida para manifestar sobre 

a penhora negativa, no prazo de 5 (cinco) dias....”O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000896-29.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 9 de maio de 2018. Senhor(a) LUIZ CARLOS 

DE OLIVEIRA, residente e domiciliado na comunidade Boi Morto, Bairro 

Rural, Porto Estrela/MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 12/06/2018 

Hora: 14:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000896-29.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 

S/A – EMBRATEL (CLARO TV) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500089-71.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NUNES DE AZEVEDO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO OAB - MT0008962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTAIR CARLOS COSTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente, 

da decisão ID do documento: 12204650 . “DEFIRO a realização do 

BACENJUD. Sendo positivo, intime-se o executado. Não encontrando 

valores, intime o exequente...”. Bem como, Intimar a parte requerida para 

manifestar sobre a penhora PARCIALMENTE CUMPRIDA, no prazo de 5 

(cinco) dias....”O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 022/2018 - DF

 Maria Lúcia Prati, Juíza de Direito Diretora do Foro, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO o afastamento para tratamento de saúde da servidora 

Elcie Cristina Martins, Gestora Judiciária Substituta da 3ª Vara desta 

Comarca, no período de 07 /05.a 05/06/2018;

 RESOLVE:

Art. 1.º DESIGNAR o servidor Leandro Castro Pini, Analista Judiciário, 

matrícula 21165, para exercer a função de Gestor Judiciário na 3ª Vara de 

Campo Verde, no período de 07/05 a 05/06/2018, durante o afastamento 

da titular.

Art. 2º. Publique e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Campo Verde, 08 de maio de 2018.

 Maria Lúcia Prati

 Juíza de Direito Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000292-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FELITO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000292-02.2018.8.11.0051 Habilitação retardatária. Vistos 

etc. De proêmio, constata-se que o feito se trata de incidente do processo 

de Recuperação Judicial nº 3455-41.2017.811.0051 – Código n. 125251, 

sendo que este último tramita perante este juízo pelo sistema Apolo 

Eletrônico. Por corolário, adoto a interpretação analógica para o disposto 

no art. 3º da Portaria 296/2016- PRES e DETERMINO o cancelamento da 

distribuição deste feito e a sua posterior redistribuição junto ao Sistema 

Apolo Eletrônico, procedendo com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário. CIÊNCIA ao 

requerente. Campo Verde, 27 de abril de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000335-36.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA NOLETO COUTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)

 

Processo n. 1000335-36.2018.8.11.0051 Mandado de Segurança Vistos 

etc. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar inaudita 

altera pars impetrado por ROZANGELA NOLETO COUTO em face de 

FÁBIO SCHORETER (prefeito municipal) e JOÃO PAULO RODRIGUES 

ZAGO (supervisor de recursos humanos), todos já devidamente 

qualificados. De início, antes de apreciar o pleito da impetrante, mostra-se 

pertinente possibilitar que esta emende sua inicial, eis que deixou de 

instruir o processo com cópia do edital do processo seletivo simplificado 

nº 01/2017. Destaca-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia 

com o entendimento adotado pelo STJ, conforme se observa do aresto 

abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE 

SEGURANÇA. ART. 284 DO CPC. JUNTADA DOS DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO ALEGADO. 

POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

ARTIGO 515, § 3º, DO CPC. APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA 

MADURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF, 

POR ANALOGIA. ARTIGO 97 DO CTN. MATÉRIA DE CUNHO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA 

RECURSAL. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL POR ESTA CORTE SUPERIOR. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF, POR ANALOGIA. 1. Esta Corte 

Superior firmou entendimento no sentido de ser a petição inicial de 

mandado de segurança passível de emenda nos termos do artigo 284 do 

CPC, razão por que o magistrado deve abrir prazo para que a parte 

promova a juntada dos documentos comprobatórios da certeza e liquidez 

do direito alegado, sendo que, somente após o descumprimento da 

diligência, poderá indeferir a inicial. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 

271.545/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2013; 

REsp 1297948/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5.3.2012; 

e AgRg no AREsp 42.270/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 28.11.2011. [...]. (AgRg no REsp 1086080/AL, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, 

DJe 11/12/2013) Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DETERMINO a intimação da impetrante para que EMENDE a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de INSTRUIR o processo com cópia do edital de 

abertura do processo seletivo simplificado nº 01/2017, sob pena de 

indeferimento, como disciplina o art. 321, parágrafo único do novo Código 

de Processo Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Campo Verde, 24 de abril de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1000378-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000378-70.2018.8.11.0051 Ação de partilha de bens Vistos 

etc. Trata-se de ação de partilha de bens posterior ao divórcio proposta 

por ANSELMO CASTO OLIVERA DE SOUZA em face de ELIANE GARCIA 

DOS SANTOS, todos devidamente qualificados, visando a procedência da 

ação a fim de homologar a partilha dos bens elencados na exordial. Pugna, 

ainda, pela concessão das benesses da justiça gratuita. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. De início, antes de apreciar o pleito 

autoral, pertinente oportunizar ao requerente a possibilidade de emendar 

sua inicial, a fim de sanar as irregularidades a seguir apontadas. I – DA 

JUSTIÇA GRATUITA Vislumbra-se que o autor requer em sua exordial a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não 

possuí condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios. De elementar conhecimento que a Constituição 

Federal estabelece, em seu art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de 

recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98, do Novo Código de 

Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa legalmente 

estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a gratuidade 

judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que a 
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parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem sua 

hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, observa-se dos bens 

ora elencados na exordial que o requerente afirma possuir um terreno, 

adquirido em 16.10.2002, sendo que atualmente o valor do bem equivale à 

R$ 70.000,00 (setenta mil reais), bem como foi adquirido, por intermédio de 

financiamento realizado em nome de seu pai, o veículo “Camionete 

Silverado Tornado” atualmente avaliado em R$ 21.280,00 (vinte e um mil e 

duzentos e oitenta reais), demonstrando indícios da sua capacidade 

financeira. Verifica-se, em uma ótica de cognição sumária, que tais 

elementos não indicam a hipossuficiência da parte autora, ao contrário, 

direcionam-se a comprovar sua capacidade financeira. II – DO VALOR DA 

CAUSA. É cediço que valor da causa em ações de partilha de bens deve 

corresponder ao patrimônio líquido das partes, ou seja, deduzidas as 

dívidas incontroversamente comuns do monte partível do casal, de modo a 

se aproximar o máximo possível do proveito econômico a ser obtido por 

meio da tutela jurisdicional. LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ 

ARENHART e DANIEL MITIDIERO prelecionam: 1. Valor certo. À causa 

posta em juízo deve ser dado um valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediato. Toda causa objeto de tutela jurisdicional 

deve ser valorada. A regra geral é que o valor da causa corresponde ao 

proveito econômico a ser obtido pelo demandante através da tutela 

jurisdicional (STJ, 1ª Turma, REsp 852.243/PR, rel. Min.José Delgado, j. 

19.09.2006, DJ 19.10.2006, p.261) (in Marinoni, Luiz Guilherme. Novo 

código de processo civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, 

p. 369) (destaquei). Por guardar consonância ao tema versado, 

colaciona-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. VALOR DA CAUSA. 

PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO COM A DEMANDA. Tratando-se de 

ação que visa à decretação do divórcio e, também, à partilha dos bens 

adquiridos na constância do casamento, deve ser atribuído à ação valor 

correspondente ao patrimônio líquido do casal - ou seja, do valor dos bens 

deverá ser deduzido o montante das dívidas inequivocamente comuns - de 

maneira que o valor da causa retrate, com a maior exatidão possível, o 

proveito econômico resultante da prestação da tutela jurisdicional. Agravo 

de instrumento provido. (Agravo de Instrumento Nº 70049547144, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara 

Medeiros, Julgado em 20/06/2012). (destaquei). Na espécie, vislumbra-se, 

ainda, que o patrimônio do casal é composto por diversos bens, sendo 

avaliado no montante de R$ 126.280,00 (cento e vinte seis mil duzentos e 

oitenta reais), todavia, a parte autora dá à causa o valor de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), sem qualquer sustentáculo jurídico. Por fim, 

não se pode olvidar que a celeuma da correção de ofício do valor da 

causa foi solucionada com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

consoante se infere do art. 292, §3º do NCPC in verbis: O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes. NELSON NERY JUNIOR e 

ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, com o brilhantismo que lhes é peculiar, 

dissertam: §3º: 5. Controle de ofício do valor da causa. O juiz tem o dever 

de zelar pelos requisitos dos CPC/1973 282 e 283 (CPC 319 e 320), entre 

os quais se encontra o valor da causa. Em razão disso, o juiz tem o 

poder-dever de determinar, de ofício, que seja regularizado o valor da 

causa, bem como recolhidas as custas judiciais complementares (cf. José 

Carlos Francisco. Valor da causa: natureza e controle judicial de ofício 

[Est. Delgado, p. 307]). O CPC 292 não restringe a possibilidade de ser o 

valor da causa arbitrado de ofício à mera irregularidade na sua fixação, 

mas a estende também para casos em que o valor econômico não seja 

imediatamente aferido. Tendo em vista a necessidade de recolhimento das 

custas judiciais, o arbitramento a ser realizado pelo juiz deve ocorrer no 

início do processo, na avaliação da petição inicial (NERY JUNIOR, Nelson. 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. 

2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 834). Diante do 

exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), bem 

como retifique o valor da causa, nos termos acima mencionados, sob pena 

de indeferimento, com fulcro no artigo 321[1], parágrafo único, do novo 

Código de Processo Civil. DEVERÁ, no mesmo prazo, colacionar aos autos 

cópia da sentença que decretou o divórcio das partes. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde, 04 de maio de 

2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar 

que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000314-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CORDEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo n. 1000314-60.2018.8.11.0051 Ação Previdenciária Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária proposta por VERA LUCIA CORDEIRO DE 

SOUZA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS. Denota-se que o feito não foi instruído com prova do requerimento 

administrativo, documento imprescindível para os feitos desta natureza, 

nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 631240, com 

repercussão geral reconhecida. Na ocasião, o MINISTRO ROBERTO 

BARROSO (Relator) assinalou não haver interesse de agir do segurado 

que não tenha previamente realizado o requerimento junto ao INSS, eis que 

a obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa, in verbis: 

Não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha 

havido um prévio requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de 

conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu 

direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente 

seu pedido. Vislumbra-se, ainda, que não consta do processo 

comprovante de residência atualizado da parte autora. Entretanto, tais 

providências devem ser oportunizadas à parte autora. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDAR a inicial e apresentar o comprovante de prévio 

requerimento administrativo, bem com de residência, sob pena de 

indeferimento da exordial, com fulcro no art. 321, paragrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde, 18 de abril de 2018 MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-14.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 25/06/2018 Hora: 13:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-77.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010351-32.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAROLINA MOTTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENNYSON VINHAL DE CARVALHO OAB - GO0010761A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010827-70.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RODO CAMPOS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-75.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIRTE TEREZINHA BASSANESI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 03 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-76.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000397-76.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos termos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu Procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos o Instrumento de Procuração ou 

Substabelecimento de Poderes, conforme o caso, outorgando poderes a 

Causídica subscritora da petição inicial, sob pena de indeferimento, 

conforme parágrafo único do art. 321 do Novo Código de Processo Civil. 

Após, sanada a omissão, volvam os autos conclusos. Intime-se. 

Certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 08 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000395-77.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RENAN MARTINS DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento da 

condenação, conforme ID 12707436. O Exequente, por sua vez, por meio 

do petitório de ID 12796017, pugnou pelo levantamento do valor 

depositado, o que presume a sua anuência com o valor depositado. É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado autos (ID 12707436), em favor da parte 
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exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

12796017. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 09 de maio de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000395-77.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RENAN MARTINS DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada efetuou o pagamento da 

condenação, conforme ID 12707436. O Exequente, por sua vez, por meio 

do petitório de ID 12796017, pugnou pelo levantamento do valor 

depositado, o que presume a sua anuência com o valor depositado. É o 

relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código 

Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à 

quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado autos (ID 12707436), em favor da parte 

exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

12796017. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 09 de maio de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-90.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO HENRIQUE COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000560-90.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido e cálculo de ID 11438126 e 11738146. Fica a 

parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

09 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

UESLAINE APARECIDA FLORIANO PRATI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Marilei Tatiane Garcia da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000773-96.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 11722324). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

09 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/06/2018 Hora: 09:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-64.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC MAGALHAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE STELLE BECA SANTOS OAB - MT23432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001189-64.2017.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inconformada 

com a sentença a parte Reclamante, interpôs recurso inominado, 

requerendo assistência judiciária gratuita. De acordo com o artigo 54, 

parágrafo único da Lei 9.099/95: “O preparo do recurso, na forma do § 1° 

do artigo 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, 

inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada 

a hipótese de assistência judiciária gratuita”. No caso dos autos, tenho 

que suas circunstâncias autorizam a conclusão no sentido de que o 

Reclamante não teria condições financeiras para o recolhimento dos 

valores necessários ao recebimento e processamento de seu recurso, de 

forma que DEFIRO o pedido de gratuidade lançado pela Reclamante. 

Assim, certificada a tempestividade do recurso inominado (ID 12367389), 

RECEBO-O apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Intime-se a parte Reclamada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso lançado pela Autora. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 09 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000375-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000375-18.2018.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 23.08.2015, consoante documento acostado aos autos 

no ID 12960563, e desde então a Reclamante falhou em não tomar 

qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, 

se há mais de dois anos a Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 
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a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Por fim, INTIME-SE a Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o seu endereço ou eventual vínculo, pois o comprovante de 

endereço constante da inicial (ID 12960563), encontra-se em nome de 

terceiro. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 09 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000376-03.2018.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações da Requerente. Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome da Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 12.01.2017, consoante documento acostado aos autos 

no ID 12960838, e desde então a Reclamante falhou em não tomar 

qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, 

se há mais de um ano a Reclamante convive com a inscrição, presume-se 

a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do 

tempo necessário para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que 
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ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Por fim, INTIME-SE a 

Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o seu 

endereço ou eventual vínculo, pois o comprovante de endereço constante 

da inicial (ID 12960838) encontra-se em nome de terceiro. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 09 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR MENEZES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000373-48.2018.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que o Requerido, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 
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suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pelo Requerido em 12.02.2014, consoante documento acostado aos autos 

no ID 12959465, e desde então o Reclamante falhou em não tomar 

qualquer medida para promover a exclusão de seu nome do dito rol. Ora, 

se há mais de quatro anos o Reclamante convive com a inscrição, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pelo 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 09 de maio de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos nº 1000434-06.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

nos cadastros de inadimplentes foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração do negócio jurídico e que o 

débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de consumo 

a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência 

técnica do Requerente em produzir as provas necessárias às suas 

alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, 

no prazo da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) 

dias, a contar da audiência de conciliação designada, junte todas as 

provas no tocante as alegações do Requerente. Da Tutela de Urgência: 

Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos 

antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados 

especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, 

sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado de 

forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que lhe 

são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à probabilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 
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necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 10.08.2017, 10.09.2017 e 10.10.2017, consoante 

documento acostado aos autos no ID 13098722, e desde então o 

Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para promover a 

exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há aproximadamente nove 

meses o Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência 

de qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo 

necessário para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela aduzido pelo Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 09 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Autos n° 1000277-33.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida poderá comprovar se o débito inserido 

no cadastro de inadimplente foi contratado e é devido. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, a demonstração de existência do negócio 

jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações da Requerente. 

- Da Tutela de Evidência Como se sabe, por meio da tutela provisória, o 

legislador pretendeu mitigar os indesejados efeitos que o tempo pode 

impor aos litigantes. Assim, nos termos dos arts. 294 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil, definiu as hipóteses de urgência nas quais se 

admitem a antecipação do próprio direito material pleiteado e, também, o 

deferimento de providências acautelatórias que garantam esse mesmo 

direito. No que mais de perto interessa ao presente feito, ao lado daquelas 

situações de urgência, cautelar ou antecipatória, o legislador arrolou como 

provisória também a tutela de evidência, a autorizar a pronta satisfação 

dos interesses da parte, independentemente da demonstração de perigo 

de dano ou de ilícito, naqueles casos previstos no art. 311 do novo Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.” Importante ressaltar que são requisitos 

da tutela de evidência o requerimento da parte expondo as motivações de 

seu direito de maneira contundente e também a comprovação de evidência 

do direito material, ou seja, qualquer das circunstâncias de evidência 
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enumeradas no artigo 311 do CPC. Entretanto, percebe-se pelo exame dos 

autos que a Autora sequer apontou em qual das situações elencadas no 

artigo 311 do Código de Processo Civil, o seu direito material de adequa, 

apenas formulando pedido genérico, sob o argumento de que a inscrição 

de seu nome em cadastro de restrição de crédito é indevida, pois 

desconhece os débitos cobrados, e com base no artigo 311 e seus 

incisos, requer a concessão da tutela de evidência para a suspensão da 

negativação apontada. Assim, da leitura dos fatos expostos na inicial e em 

que pese a falta de especificação e fundamentação da Autora, não se 

vislumbra a ocorrência de qualquer das causas ensejadoras para 

concessão da tutela de evidência. Portanto, impossível o deferimento da 

tutela de evidência pleiteada, ante a não ocorrência de qualquer das 

causas previstas no artigo 311 do CPC. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de evidência aduzido pela parte Reclamante. Recebo a petição 

inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

Código de Processo Civil de 2015. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 

do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação deverá 

constar a advertência de que o não comparecimento da parte promovida 

na audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde-MT, 09 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001080-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SOUSA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-96.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010144-96.2016. 8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Tendo em 

vista as manifestações das partes litigantes (IDs 9085918 e 11873644), 

efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 1393230 e 

1454274), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, como 

já determinado na sentença de ID decisão 1864557. Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 09 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIZIO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000491-58.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento da condenação, conforme se verifica no 

ID 12673547. A parte Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 

12695487, pugnou pelo levantamento dos valores depositados, o que 

presume a sua anuência com o valor depositado. É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento dos valores 

depositados nos autos (ID 12673547), em favor da parte exequente e de 

sua procuradora, em conta indicada por elas, nos termos da petição de ID 

12695487. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 09 de maio de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAILSON CARVALHO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-89.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000961-89.2017.811.0051 Polo Ativo: NEUSA SOARES BRANDÃO Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A Vistos e examinados. 
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A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por NEUSA SOARES 

BRANDÃO contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A objetivando 

indenização por danos morais e cancelamento de contrato de 

financiamento. A parte requerida em peça defensiva suscita preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível, no mérito, alega exercício regular 

de direito em face da contratação juntando contrato assinado, documentos 

pessoais e comprovante de transferência, defende a inexistência dos 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

incompetência do juizado em face da necessidade de pericia, não merece 

acolhimento, tendo em vista que existe nos autos documentos suficiente 

para analise do mérito, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual, afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar II – 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos do disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código 

Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, 

vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 

Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além 

da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do 

agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade 

entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais 

requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 

do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A 

respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos 

ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou 

omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) 

dolo ou culpa do agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). 

(destaquei). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, verifica-se que 

a reclamante pleiteia o cancelamento do contrato de empréstimo e danos 

morais, sob a alegação de que não manteve relação jurídica com o 

reclamado, sendo que este vem efetuando descontos junto a folha de 

pagamento mensalmente referente a um empréstimo no valor de R$ 

8.593,98, consoante existência de contrato nº 807828780, ocasião em 

que referido valor foi dividido em 96 parcelas, com inicio na data de 

01.05.2017 a 01.02.2025. Em peça defensiva, o Réu alega o exercício 

regular de direito em face da contratação juntando contrato assinado, 

documentos pessoais e comprovante de transferência, defende a 

inexistência dos danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. Contudo, em 

que pese à alegação da autora de que teria sido vitima de fraude, esta não 

trouxe provas capaz de suprir suas alegações, uma vez que em sua 

inicial esta alega ter sido vitima de empréstimo no valor de R$ 8.593,98, 

sendo que referido valor foi depositado em sua conta corrente, conforme 

afirma. Neste ponto, ao analisar os documentos acoplados aos autos, não 

se visualiza que a autora tenha devolvido referido valor, objeto do 

empréstimo que se discute, motivo pelo qual, eis que presume-se que esta 

tenha se beneficiado do valor, mesmo que tenha sido vitima de fraude. Por 

outro lado, ao analisar a defesa do Réu, extrai-se que este juntou aos 

autos documentos pessoais, comprovante de endereço, contrato de 

financiamento assinado pela reclamante e prova da transferência via TED 

do valor questionado lançado diretamente na conta corrente nº 76988, 

agencia nº 3037-6, Banco do Brasil, de titularidade da reclamante, 

comprovando que esta se beneficiou de tais valores. Neste passo, ressai 

dos autos que, os documentos juntados pelo reclamado demonstram 

claramente que houve contraprestação do serviço deste a reclamante, 

bem como a assinatura do contrato de empréstimo é idêntica à assinatura 

do termo de conciliação, documento de identidade e Carteira Nacional de 

Habilitação, comprovando claramente que a reclamante utilizou o serviço 

do reclamado. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que por 

analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o contrato é falso, pois não juntou aos autos nenhum 

documento capaz de comprovar suas alegações. No caso dos autos, 

observa-se que o Reclamado agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a 

seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, a reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar o dano 

moral sofrido em relação a suposta ilicitude civil do Réu. Feitas colocações 

do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal 

situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. REVOGO 

a Liminar anteriormente concedida. Sem custas e honorários advocatícios, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de maio de 2018. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-02.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER FRANCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001107-33.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRELINA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-41.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JORCILENE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-37.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE FIGUEIREDO LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-10.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NIVEA FERNANDA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001132-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-76.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 09 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038650-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ ANTONIO DA CRUZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1038650-03.2017.8.11.0041. Parte Autora: DINIZ ANTONIO DA CRUZ. 

Parte Ré: YMPACTUS COMERCIAL S/A. Vistos etc. Na forma do art. 99, 

§2º do CPC, intime-se a parte requerente, na pessoa de seu patrono, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000162-93.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO GOERTZ XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORLANDO MURARO SILVA OAB - MT12130/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000162-93.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 38.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CELIO GOERTZ 

XAVIER Parte Ré: RÉU: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. Vistos etc. 

Analisando o processo, observo que a distribuição se deu em desacordo 

com a Resolução nº 04/2016/TP, vejamos: “Art. 1º - Acrescentar o artigo 

13-A na Resolução n. 022/2011-TP, nos seguintes termos: Art. 13-A. Será 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade.” No caso dos autos, vislumbro que os documentos não 

foram classificados e organizados conforme o art. 13-A, acima 

referenciado. Desta forma determino a emenda à inicial para, em 15 

(quinze) dias, o patrono do autor apresentar os documentos de forma 

individualizada e cronológica, como devido preenchimento dos campos 

“descrição” e “tipo de documento” exigido pelo Sistema PJe. Ressalto que 

a falta do cumprimento ensejará no indeferimento da inicial na forma do art. 

321 do CPC c/c art. 13-A da Resolução n. 022/2011-TP. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data e assinatura.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000202-75.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000178-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000169-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GUDARAPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RACHEL GARCIA OAB - SP182615 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULTRAMACHO ESPORTE DE AVENTURA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a vinculação aos autos, da Guia de 

Recolhimento das Custas Processuais, conforme determina o art. 2°, 

‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000176-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COPEBRAS INDUSTRIA LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO OAB - SP235654 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CESAR DOS SANTOS (RÉU)

ALBERTO DA ROCHA (RÉU)

NEURI ANTONIO FROZZA (RÉU)

ANDERSON SERGIO DOS SANTOS (RÉU)

MAURO APARECIDO FACHOLLI (RÉU)

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAMPO VERDE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CRISTOVAO PEDRIEL DA PAIXAO (RÉU)

JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR (RÉU)

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (RÉU)

SANDRA MARA SCHMULER (RÉU)

SILVERIO JOSE LONARDONI (RÉU)

 

Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a vinculação aos autos, da(s) Guia(s) 

de Recolhimento das Custas e Taxas Judiciárias, conforme determina o 

art. 2°, ‘caput’, do Provimento n° 22/2016-CGJ, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do CPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010408-97.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2018 Hora: 14:00 , devendo 

comparecer acompanhado de seu constituinte. Chapada dos 

Guimarães-MT, 9 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519/O (ADVOGADO)

NATALIA MARTINS DE FREITAS OAB - MT17460/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 9 de maio de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovida devidamente preparada. Dessa forma, por economia e 

celeridade processual, intimo a parte contrária para que, querendo, 

apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do artigo 42, § 

2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 9 de maio de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010375-78.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LOUREIRO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte executada UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EXECUTADO), por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver, ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos do despacho ID. Chapada dos Guimarães-MT, 9 de maio de 

2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS.Certifico 

que o Recurso Inominado foi protocolado tempestivamente pela parte 

promovente e requereu assistência judiciária gratuita. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95.Chapada dos Guimarães-MT, 9 de maio de 

2018.LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-46.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA RAINHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000051-46.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDEVINA RAINHA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A promovente não junta prova de sua condição 
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financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Sem questões preliminares, 

passo a análise de MÉRITO. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

proposta com o escopo de que seja garantido a Requerente o direito de 

ser nomeada a tomar posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico e Social Perfil Profissional: Administrador, conforme Edital 

005/2009. O cerne da questão posta em litígio é apurar e dirimir se o ato 

praticado pelo Requerido encontra-se eivado de vício no ato de 

convocação dos interessados que, em tese, não se deu nos termos 

previstos na lei. Pois bem. É cediço que o concurso público deve ter estrita 

obediência aos princípios da publicidade, finalidade e razoabilidade, que 

devem reger todos os atos da Administração Pública. O ato de 

convocação do candidato tem o dever de ser amplamente divulgado, com 

a publicação não só no órgão oficial, mas também mediante convocação 

pessoal do candidato, para que possa exercer, de seu interesse, seu 

direito de nomeação e posse. Dessa maneira, sabe-se, também, que a 

comunicação do ato de nomeação da candidata aprovada/classificada, 

apenas via Diário Oficial, ofende os princípios constitucionais da 

publicidade e da razoabilidade, haja vista o longo lapso temporal decorrido 

entre a homologação do certame e a nomeação da Requerente. Em detida 

análise dos documentos acostados, verifica-se que a única forma de 

comunicação realizada pelo Requerido foi o Ato n. 21.074/2014 publicada 

no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 12/06/2014 (ID 4684399), 

em que a Requerente classificou-se no certame na 55ª posição, sendo 

nomeada a tomar posse nesse mesmo ato. Entretanto, tomou ciência 

tardiamente da sua nomeação, apenas através do Ato n. 23.707/2014 (ID 

4684385) em que sua nomeação foi tornada sem efeito. Imperioso 

registrar que a homologação do concurso ocorreu no ano de 2009 (ID 

4684366) e a nomeação da autora foi publicada tão somente no Diário 

Oficial do Estado de Mato Grosso no ano de 2014 (ID 4684399). Ora, a 

comunicação da nomeação apenas pelo Diário Oficial, conquanto atenda 

às regras previstas no edital, fere diretamente, os princípios da 

publicidade e o da razoabilidade, que devem pautar todos os atos da 

Administração. O que ocorre, de fato, é que não é comum a leitura do 

Diário Oficial, sendo que não se afigura razoável a exigência da leitura 

diária por parte dos candidatos, principalmente após transcorrido um longo 

prazo como no caso específico dos autos. Ademais, as publicações das 

nomeações ocorrem sem qualquer destaque, o que dificulta sobremaneira 

a sua visualização, podendo se concluir que o procedimento revela-se 

falho e não atinge o seu objetivo principal, como se observa no presente 

caso. Em virtude desta situação, a comunicação das convocações não 

pode ficar adstrita à realidade meramente formal. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a notificação pessoal do candidato 

no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão 

editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido 

longo lapso temporal entre os atos do certame, como na hipótese vertente, 

segundo se infere do seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO 

TEMPORAL ENTRE OS ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO 

POR MEIO QUE ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO 

TRIBUNAL A QUO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA 

CORTE. (...) II - No recurso ordinário, a parte recorrente sustenta que, por 

fato totalmente alheio a sua vontade e de pura responsabilidade da 

entidade coatora, não teve conhecimento de sua nomeação, pois não 

recebeu nenhum tipo de comunicado. Importante salientar que a 

nomeação, publicada em Diário Oficial, deu-se quase 5 anos após a 

realização do certame, logo, caberia a Administração Pública ter-se 

atentado ao princípio da razoabilidade, e assim feito a convocação 

pessoalmente por meio de telegrama. (...). IV - Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação pessoal do 

candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja 

previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que 

transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. V - No caso 

dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 15/11/2012 

(fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, transcorreram 

aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de tempo 

consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do candidato 

de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de intimá-lo por 

meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais bastando, para 

isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; AgRg no 

RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 

15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1º/6/2016. VI - 

Agravo interno improvido.” (STJ – AgInt no RMS 54.381/MG, Rel. Min. 

Francisco Falcão, Segunda turma, j. 20.2.18, DJe 26.2.18 – destaquei e 

sublinhei). Não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - 

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA 

CONVOCADA APENAS POR DIÁRIO OFICIAL - LONGO LAPSO TEMPORAL 

ENTRE A HOMOLOGAÇÃO E A CONVOCAÇÃO - INOBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA 

RATIFICADA. O STJ firmou o entendimento de que caracteriza violação 

aos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação do 

candidato, mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela 

internet, quando passado considerável lapso temporal entre a 

homologação final do certame e a publicação da nomeação, uma vez que 

é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, as publicações.” 

(TJMT – Apelação / Remessa Necessária 65490/2016, Des. Márcio Vidal, 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.17, DJe 7.11.17 - 

destaquei) Como se observa, caracteriza violação ao princípio da 

razoabilidade a nomeação mediante publicação do chamamento em diário 

oficial e pela internet, quando decorrido considerável lapso temporal entre 

a homologação final do certame e a publicação, como neste caso, 

cumprindo salientar ser inviável exigir que a candidata acompanhe, 

diariamente, durante longo período, as publicações no Diário Oficial. Desta 

maneira, uma vez demonstrado o direito da Requerente a nomeação, 

ficando apenas condicionada ao que dispõe o item 19.5 do Edital 

005/2009: “A posse fica condicionada à realização de inspeção de saúde 

pela Coordenadoria Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de 

Administração, conforme procedimentos dispostos na Instrução Normativa 

n. 05/2005/GAB - SAD, publicada no Diário Oficial do Estado de 05 de 

outubro de 2005, e posteriores alterações” (ID 4684359), impõe-se a 

procedência do pedido. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a 

fundamentação exposta, opino pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, garantindo 

a Requerente VALDEVINA RAINHA DA SILVA o direito de ser nomeada a 

tomar posse imediatamente no cargo de Técnico de Desenvolvimento 

Econômico e Social Perfil Profissional: Administrador, ressalvada apenas a 

necessidade de se obedecer o que dispõe o item 19.5 do Edital 005/2009 

e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 07 de 

maio de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SALUSTIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000214-71.2017.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: VALDIR 

SALUSTIANO DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: ANALICE PEREIRA DOS 
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SANTOS . Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a certidão do Oficial de Justiça de Id 

13106273, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação. Colíder, 09/05/2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-48.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALBINO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000653-48.2018.8.11.0009 Parte Autora: : RUBENS ALBINO DO PRADO 

Parte Ré: : TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de junho de 2018, 14h40min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 03 de maio de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-74.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AVANCCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000703-74.2018.8.11.0009 Parte Autora: : LUCIANO AVANCCO Parte Ré: 

BANCO BRADESCO S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da 

parte para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 19 

de junho de 2018, 14h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). 

A intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na 

pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 03 de maio de 2018 Ana 

Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI JULIAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA LISBOA MICHELETTI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000684-68.2018.8.11.0009 Parte Autora: : GEOVANI JULIÃO DO 

NASCIMENTO Parte Ré: GESSICA LISBOA MECHELETTI - ME FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 14 de junho de 2018, 15h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 03 de maio de 2018 Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000478-88.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: DEVANIR 

MOREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: Intimar a parte 

requerente, através do advogado, por todo o teor da petição de id. 

13115975, para querendo, manifestar o que entender de direito, no prazo 

de cinco dias. Colíder, 09/05/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000652-63.2018.8.11.0009 Parte Autora: : RONALDO JOSE DA SILVA 

Parte Ré: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018, 14h20min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 03 de maio de 2018. 

Ana Maria Guimaraes Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS DIAS (REQUERENTE)

AERLEN RICARDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)
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MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE CARRARO (REQUERIDO)

NATALIA VICARIO ALCANTARA (REQUERIDO)

ANDRE DELLA GIUSTINA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000098-31.2018.8.11.0009 Promovente: OSEIAS DIAS e outros (1) 

Promovido:NAAH GIUSTINA DECORAÇÕES DE EVENTOS 

Promovido:NATALIA VICARIO ALCANTARA Promovido:EDILAINE 

CARRARO FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente 

do despacho de ID: 12819154, bem como, para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 05 de junho de 2018 às 17h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 08 de maio de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-77.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HOFFMANN KESSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000664-77.2018.8.11.0009 Parte Autora: SIRLEI HOFFMANN KESSLER 

Parte Ré: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 12 de junho de 2018, 16h00min., acompanhado da(s) 

parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 03 de maio de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CALDERA DONASSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000668-17.2018.8.11.0009 Parte Autora: RENATA CALDERA 

DONASSAN Parte Ré: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 12 de junho de 2018, 16h40min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 03 de maio de 2018. Ana Maria Guimaraes 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Comodoro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-86.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRA NASCIMENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010502-86.2010.8.11.0046; Valor causa: R$ 20.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, bem como, do 

Provimento 68 de 03 maio de 2018 do CNJ impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a executada para, querendo, apresentar recurso ou 

impugnação, acerca da decisão proferida no ID 12176276, no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, COMODORO, 9 de maio de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000942-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Dessa forma, diante do pleito contido no ofício nº 

69/2018-DJ pelo Município exequente, designo MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO 

DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, a ser realizado dos dias 04 a 08 de 

junho de 2018, no salão do Tribunal do Júri desta Comarca pelo CEJUSC. 

Cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento no referido 

mutirão, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com 

os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Intime-se a exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 09 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000944-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSDARIO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Dessa forma, diante do pleito contido no ofício nº 

69/2018-DJ pelo Município exequente, designo MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO 

DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, a ser realizado dos dias 04 a 08 de 

junho de 2018, no salão do Tribunal do Júri desta Comarca pelo CEJUSC. 

Cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento no referido 

mutirão, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com 

os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Intime-se a exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 09 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000945-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO DE OLIVEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Dessa forma, diante do pleito contido no ofício nº 

69/2018-DJ pelo Município exequente, designo MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO 

DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, a ser realizado dos dias 04 a 08 de 

junho de 2018, no salão do Tribunal do Júri desta Comarca pelo CEJUSC. 

Cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento no referido 

mutirão, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com 

os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Intime-se a exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 09 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000946-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE SACRAMENTO ROMEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Dessa forma, diante do pleito contido no ofício nº 

69/2018-DJ pelo Município exequente, designo MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO 

DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, a ser realizado dos dias 04 a 08 de 

junho de 2018, no salão do Tribunal do Júri desta Comarca pelo CEJUSC. 

Cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento no referido 

mutirão, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com 

os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Intime-se a exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 09 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000947-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDA ANDRIGO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Dessa forma, diante do pleito contido no ofício nº 

69/2018-DJ pelo Município exequente, designo MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO 

DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, a ser realizado dos dias 04 a 08 de 

junho de 2018, no salão do Tribunal do Júri desta Comarca pelo CEJUSC. 

Cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento no referido 

mutirão, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com 

os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Intime-se a exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 09 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000949-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL BISPO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Dessa forma, diante do pleito contido no ofício nº 

69/2018-DJ pelo Município exequente, designo MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO 

DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, a ser realizado dos dias 04 a 08 de 

junho de 2018, no salão do Tribunal do Júri desta Comarca pelo CEJUSC. 

Cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento no referido 

mutirão, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com 

os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Intime-se a exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 09 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000951-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Dessa forma, diante do pleito contido no ofício nº 

69/2018-DJ pelo Município exequente, designo MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO 

DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, a ser realizado dos dias 04 a 08 de 

junho de 2018, no salão do Tribunal do Júri desta Comarca pelo CEJUSC. 

Cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento no referido 

mutirão, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com 

os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Intime-se a exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 09 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000953-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal, face inadimplência de 

obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada. Pois bem, 

analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 
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contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Dessa forma, diante do pleito contido no ofício nº 

69/2018-DJ pelo Município exequente, designo MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO 

DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS, a ser realizado dos dias 04 a 08 de 

junho de 2018, no salão do Tribunal do Júri desta Comarca pelo CEJUSC. 

Cite-se/intime-se a parte executada para comparecimento no referido 

mutirão, bem como para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida com 

os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, 

ou garantir a execução, sob pena de penhora. Para as hipóteses de 

pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Na hipótese da citação restar 

frustrada, independentemente de nova manifestação, intime-se o 

exequente para indicar endereço válido, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o 

Exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a 

penhora. Desde já, deixo consignado que qualquer diligência visando à 

localização de bens da parte Executada para a penhora, caberá ao 

Exequente fazê-lo. Não havendo a indicação de bem para a penhora, a 

presente ação, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, atentando o Exequente à 

necessidade de diligenciar pela descoberta de bens penhoráveis, de modo 

a possibilitar o seu regular prosseguimento até a satisfação integral do 

crédito. Decorrido o prazo da suspensão, sem qualquer manifestação, 

certifique-se e arquivem-se os autos com baixa apenas no relatório 

estatístico. Intime-se a exequente. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara - MT, 09 de maio de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000931-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SHUENQUENER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000931-46.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ESTER SHUENQUENER Parte Ré: RÉU: 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. Defiro o pedido de concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada 

a determinação posta no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, 

não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as 

partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser designada. Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, § 8º do CPC. Havendo desinteresse pelo réu na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). 

Cite-se o Município de Jaciara, via procurador, com a faculdade do Art. 

212, §2º, do CPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Com a chegada da 

contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo legal. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às Providências. Jaciara/MT, 09 de maio de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000845-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ICARO DE ALMEIDA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000845-75.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: JOSE ICARO DE ALMEIDA SILVEIRA VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000846-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FATIMA VOSS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000846-60.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: MARIA FATIMA VOSS VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 154 de 252



devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000849-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLARINDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000849-15.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: JOAO CLARINDO DOS SANTOS VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000851-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES RODRIGUES BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000851-82.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: EURIPEDES RODRIGUES BORGES VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000853-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DOURADO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000853-52.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: MANOEL DOURADO DA SILVA VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 
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nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000872-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA ALVES MARTINS ESTEVAM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000872-58.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: MARISTELA ALVES MARTINS ESTEVAM VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000873-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JOSE CUNHA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000873-43.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: FRANCISCO JOSE CUNHA ALVES VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000874-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDAIR LUIZ MAFFI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000874-28.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: VALDAIR LUIZ MAFFI VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000875-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES MATIAS DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000875-13.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: ALCIDES MATIAS DUARTE VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000876-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAURA DE OLIVEIRA MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000876-95.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: LINDAURA DE OLIVEIRA MELO VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000877-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000877-80.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: MARIA APARECIDA DA SILVA RESTAURANTE - ME 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago 

o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000879-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN ALVES COIMBRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000879-50.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: IVAN ALVES COIMBRA VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 
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legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000880-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR CARLOS PEREIRA DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000880-35.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: VALMIR CARLOS PEREIRA DE JESUS VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000881-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO MARTINS DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000881-20.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: GERALDO MARTINS DE JESUS VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000883-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOLFO VIEIRA EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000883-87.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: LINDOLFO VIEIRA EVANGELISTA VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 158 de 252



imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000885-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE JUSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000885-57.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: ELIZABETE JUSKI VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000888-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL BENTO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000888-12.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: SAMUEL BENTO DOS SANTOS VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000892-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000892-49.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000893-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA APARECIDA PEREIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000893-34.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: BARBARA APARECIDA PEREIRA BARBOSA VISTOS 

ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago 

o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000899-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000899-41.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: JOEL NASCIMENTO VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000900-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000900-26.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: JOAO GOMES VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possiblidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000908-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA LUCIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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JACIARA DESPACHO Processo: 1000908-03.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: DIVINA LUCIA DA SILVA VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000909-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDMUNDO MARREIRO ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000909-85.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: ANTONIO EDMUNDO MARREIRO ALVES VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000910-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS JACIARA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000910-70.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS JACIARA LTDA VISTOS 

ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago 

o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000911-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTURINA NUNES MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000911-55.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: CASTURINA NUNES MACHADO VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 
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advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000914-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU DA PAIXAO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000914-10.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: IRINEU DA PAIXAO GUIMARAES VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000918-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000918-47.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000919-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZELIA PEREIRA MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000919-32.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: DEUZELIA PEREIRA MACHADO VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 
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“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000920-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000920-17.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000921-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONIO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000921-02.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: NELSON ANTONIO DA CRUZ VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000940-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBELINA ELIAS TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000940-08.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: UMBELINA ELIAS TAVARES VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000943-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZARIAS FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000943-60.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: AZARIAS FERREIRA DA SILVA VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000948-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIZENANDO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000948-82.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: SIZENANDO SANTANA VISTOS ETC, A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000950-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA DA SILVA DUTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000950-52.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: RAIMUNDA DA SILVA DUTRA VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000952-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA SEVERO CUSTODIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000952-22.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: VANESSA SEVERO CUSTODIO VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 
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6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000954-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADEVAN ARRUDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000954-89.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Parte 

Ré: EXECUTADO: JADEVAN ARRUDA DA SILVA VISTOS ETC, A dívida 

ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 

6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000783-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO TERNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000783-35.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE PAULO TERNES Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de 

“Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por 

Invalidez” ajuizada por José Paulo Ternes, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando o 

restabelecimento do auxílio doença com posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez, vez que fora indeferido seu pedido 

administrativamente, bem como, pleiteando, inicialmente, a isenção do 

pagamento das custas processuais, mediante a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Com a inicial juntou documentos. É o relato 

necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais De plano defiro 

o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 11 de julho de 

2018 às 10h45min para realização da perícia. iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita que caso aceite o encargo 

fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 
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trabalhos. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 9 

de maio de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE GONCALVES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000764-29.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CIRLENE GONCALVES DA ROCHA Parte 

Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

o município requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar do mandado as advertências legais 

(artigos 344 e 345, ambos do NCPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL INACIO DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000768-66.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: EMANUEL INACIO DE ANDRADE Parte 

Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 166 de 252



98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

o município requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar do mandado as advertências legais 

(artigos 344 e 345, ambos do NCPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000778-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DE SOUZA SCARTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000778-13.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LUCINEIDE DE SOUZA SCARTON Parte 

Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

o município requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar do mandado as advertências legais 

(artigos 344 e 345, ambos do NCPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000925-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000925-39.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA APARECIDA VIEIRA GONCALVES 

Parte Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a 

Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

o município requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar do mandado as advertências legais 

(artigos 344 e 345, ambos do NCPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000927-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY CARNAUBA FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000927-09.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCIELLY CARNAUBA FREITAS Parte 

Ré: RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei 

de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: ‘Art. 
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98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Cite-se 

o município requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo constar do mandado as advertências legais 

(artigos 344 e 345, ambos do NCPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara–MT, 9 de maio de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000192-73.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 9 de maio de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000355-24.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para no prazo de 05 dias comparecer perante esta secretaria 

para retirar a certião de crédito. Após, ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000351-50.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUSA GRANZOTTO BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para no prazo de 05 dias comparecer perante esta secretaria 

para retirar a certião de crédito. Após, ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-43.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BEVILAQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZEU DUTRA FERREIRA (EXECUTADO)

TATIANE ROSALINO PEDROSO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

certidão de id n. 13112856 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARIA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 13051531 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001001-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13114435 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000064-53.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WELLINGTON HENRIQUE GOMES DOS SANTOS 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. WELLINGTON 

HENRIQUE GOMES DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor 

da BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, alegou que desconhece o débito 

com a parte promovida que ensejou na negativação do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Devidamente 

citada, a parte promovida apresentou contestação na ID 12630159 e 

arguiu a preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. No 

mérito, sustentou a inexistência de culpa e ausência de dano moral. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 12599629 e impugnação à 

contestação foi apresentada na ID 12694470. É a síntese do necessário. 

Relatório minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Preliminar. 

Inépcia. Considera-se inepta a petição inicial que não possui pedido ou 

causa de pedir, ou quando o pedido for indeterminado. Além destas 

hipóteses, considera-se também inepta a petição inicial com narrativa de 

fatos que não decorrerem logicamente a conclusão ou que contenha 

pedidos incompatíveis entre si. Esta é a regra preconizada pelo artigo 330, 

§ 1º, do CPC: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for 

inepta; (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 
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fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Em se tratando de ação da competência dos 

Juizados Especiais, o rigor processual deve ser flexibilizado para que não 

sejam violados os princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 

9.099/95). Afinal, o pedido deve ser formalizado de forma simples e 

sucinta (art. 14, § 1º, da Lei 9.099/95), permitindo, inclusive, a postulação 

sem a representação de advogados para causas até 20 salários mínimos 

(art. 9º da Lei 9.099/95). Com base nestas ponderações, pode-se afirmar 

que, as petições iniciais ajuizadas perante o Juizado Especial devem 

observar o mínimo do rigor processual, apenas para que não dificulte a 

parte promovida exercer seu direito de defesa. Todavia, não pode também 

ignorá-las para que não seja comprometida a economia e a celeridade 

processual. Neste sentido são os precedentes desta Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE 

INÉPCIA DA INICIAL – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA 

ORALIDADE E SIMPLICIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE 

ADVERSA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A INÉPCIA DA 

INICIAL (...) 1 – Em razão dos princípios da oralidade e simplicidade, 

vigentes no sistema dos juizados especiais, a reclamação realizada no 

PROCON pode ser recebida como petição inicial, mormente quando 

possível aferir pedido certo e determinado. Ausência de prejuízo para a 

parte ex adversa, que pôde se defender de todas as alegações da 

exordial. (...) (TJMT TRU 620090207413/2013, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 17/07/2013, Data 

da publicação no DJE 17/07/2013). Em exame do caso concreto, nota-se 

que a petição inicial possui causa de pedir com narrativa compreensível 

dos fatos e pedidos determinados e compatíveis entre si. Destaca-se que 

a petição inicial foi devidamente compreendida pela defesa, 

proporcionando a parte diversa plena condições de defesa, bem como, o 

julgamento de mérito da demanda. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia. 

Preliminar. Ausência de Interesse de Agir. Segundo a Teoria da Asserção, 

o simples fato de a parte promovente ter imputado à parte promovida a 

prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do 

conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração de seu 

interesse processual. Entender de forma contrária violaria frontalmente o 

Princípio ao Livre Acesso ao Poder Judiciário, ancorado no artigo 5º, 

inciso XXXV, da CRFB. Neste sentido: “(...) INTERESSE DE AGIR, 

LEGITIMIDADE E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. (...) 3. Deste modo, 

uma vez constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o 

interesse-necessidade para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que 

as condições da ação são vistas in satu assertionis ("Teoria da 

Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na 

petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da alegação 

do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado 

posteriormente na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a 

não-violação dos arts. 3º e 267, VI, do CPC. (...)” (STJ REsp 470.675/SP, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 201) Desta forma, em análise do caso 

concreto, nota-se que a simples alegação contida na inicial de que a parte 

promovida causou dano moral à parte promovente é suficiente para 

evidenciar o interesse processual da parte promovente. Portanto, não 

havendo razão a arguição preliminar de ausência de interesse processual, 

rejeita-se. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa das 

partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Limites do conflito. Em análise da narrativa das partes, 

restou controvertido a existência de crédito em favor da parte promovida, 

a excludente de culpabilidade e o dano moral. Assim, estando delimitado o 

conflito, passo ao exame das controvérsias fáticas e jurídicas, na ordem 

de prejudicialidade que se apresentam. Cobrança indevida. Nos termos do 

artigo 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não 

efetuar o cumprimento de sua obrigação no prazo estabelecido. Todavia, 

não havendo fato ou omissão que justifique a obrigação reivindicada, não 

há mora do devedor (art. 396 do Código Cívil). Desta forma, para que a 

mora seja efetivamente constituída, necessário que haja prova de fato ou 

omissão praticado pelo devedor. No caso, considerando que a parte 

promovente nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de 

crédito no valor de R$ 786,23, torna-se imprescindível que a empresa 

promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não foi 

juntado aos autos nenhum documento comprobatório de constituição de 

débito pela parte promovente. Assim, pela insuficiência de provas da 

origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as 

quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela 

parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da 

parte promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de 

restrição ao crédito (ID 11466636), em regra, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral na modalidade objetiva, como também na 

modidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o restritivo de crédito tem 

o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016) Vale destacar que a existência de outras 

restrições preexistentes descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Todavia, por meio da ID 11466636, não obstante existir negativações 

anteriores, estas encontram-se sub judice, assim não tem o condão da 

presunção de que a parte promovente é um devedor contumaz. Por essas 

razões, não incide no presente caso o teor da Súmula 385 do STJ, 

havendo dano moral caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. 

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a 

uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se 

observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outros restritivos anterior e posterior (ID 11466636) e estes 

estejam em discussão judicial, não afasta o dano moral, é inegável que 

influenciam na fixação do quantum indenizatório em patamar inferior ao 

caso em que o consumidor tem uma única negativação. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 

01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para; a) declarar a inexistência do débito de R$ 786,23 

(setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos); b) condenar a 
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parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); c) indeferir 

as preliminares arguidas. Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA NUNES DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000203-05.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 22.640,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO INDEVIDO, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JANAINA NUNES DE SOUZA FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. JANAINA NUNES 

DE SOUZA FREITAS ajuizou ação indenizatória em desfavor do EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA. Em síntese, alegou que 

desconhece o débito com a parte promovida que resultou no restritivo de 

crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de inexistência de 

dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos morais. 

Devidamente citada a parte promovida na ID 12599048. Ata da audiência 

de conciliação acostada na ID 12599048 e a impugnação à contestação 

não foi apresentada. É a síntese do necessário. Relatório minucioso 

dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que a parte 

promovida foi regularmente citada (ID 12599048) e esta não compareceu a 

audiência e não apresentou contestação, com fulcro no artigo 344 do CPC, 

considero-a como revel. Julgamento antecipado da lide. Diante da revelia e 

com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento antecipado 

da lide. Limites do conflito. A revelia gera confissão ficta quanto à matéria 

fática discutida nos autos, contudo, a presunção é relativa (art. 20 da Lei 

9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos 

probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que não dependem 

de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os 

quais milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), 

bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns deles contestar a 

ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato da parte 

promovida ser revel não implica automaticamente na procedência da 

pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, a inexistência de débito da parte promovente com a promovida, não 

há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que possa fragilizar a 

presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela revelia. Portanto, 

reconheço a inexistência do débito no valor de R$ 1.261,60 com a parte 

promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Pode-se afirmar que a 

inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de restrição ao 

crédito (ID 11691235), em regra, é suficiente para presumir a existência de 

dano moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva 

(dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem 

do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, 

como também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale destacar que a existência de outras 

restrições anteriores descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Todavia, por meio da ID 11691235, nota-se que o outro restritivo é 

posterior, o que impossibilita a presunção de que se trata de devedor 

contumaz e consequentemente a aplicação do teor da Súmula 385 do STJ. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ 

NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos 

autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas 

judicialmente pelo autor em outras demandas. Dano moral configurado na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 

3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, 

considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes 

do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70066711862, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, 

Julgado em 29/10/2015). RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. Indenização por danos morais decorrentes de 

indevido apontamento negativo em nome do autor. O dano moral, neste 

caso, prescinde de provas, já que tem natureza "in re ipsa", ou seja, 

decorre do fato em si. As restrições existentes não são suficientes para a 

aplicação da súmula 385 do STJ uma vez que estão sendo discutidas 

judicialmente. Seguindo a orientação jurisprudencial desta Câmara, a 

indenização deve representar valor proporcional às circunstâncias 

apontadas e melhor se ajusta ao caso o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), corrigidos a partir do julgamento deste recurso, nos termos da 

Súmula n. 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora 

do evento – inscrição indevida (Súmula 54 do STJ). Recurso provido. 

(TJ-SP -  Apelação :  APL 10020902920148260048 SP 

1002090-29.2014.8.26.0048 Julgamento 11 de Agosto de 2015 Relator 

Carlos Alberto Garbi) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 
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ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de outro restritivo posterior (ID 11691235), não afasta o dano 

moral, é inegável que influencia na fixação do quantum indenizatório em 

patamar inferior ao caso em que o consumidor tem uma única negativação. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela 

exclusão da condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 

385, do STJ, ou, alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em 

tela, incontroverso que o autor possui outras inscrições restritivas. No 

entanto, todas as demais anotações são posteriores àquela procedida 

pela demanda, com o que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. 

Tangente ao valor arbitrado, este comporta redução. As inscrições 

posteriores devem ser levadas em conta apenas para reduzir o montante 

indenizatório de R$ 7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor 

é diversa daquele que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa 

Casagrande, Julgado em 18/10/2013) Portanto, sopesando estes critérios 

e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como 

razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 

3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito de R$ 1.261,60 (hum mil e duzentos e sessenta e um reais e 

sessenta centavos); b) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-63.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINHA DE ASSUNCAO COLMAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000225-63.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLARINHA DE ASSUNCAO COLMAM Parte Ré: 

REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos etc. 

CLARINHA DE ASSUNCAO COLMAM ajuizou ação indenizatória em 

desfavor do DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME. Em síntese, 

alegou que desconhece o débito com a parte promovida que resultou no 

restritivo de crédito em seu nome. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida, exclusão do restritivo e indenização por danos 

morais. Devidamente citada a parte promovida na ID 12960313. Ata da 

audiência de conciliação acostada na ID 12648552 e a impugnação à 

contestação não foi apresentada. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). Revelia. Considerando que 

a parte promovida foi regularmente citada (ID 12960313) e esta não 

compareceu a audiência e não apresentou contestação, com fulcro no 

artigo 344 do CPC, considero-a como revel. Julgamento antecipado da lide. 

Diante da revelia e com base no teor do que dispõe o artigo 355, inciso II, 

do Código de Processo Civil, é plenamente cabível e oportuno o julgamento 

antecipado da lide. Limites do conflito. A revelia gera confissão ficta 

quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo, a presunção é 

relativa (art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar 

os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que 

não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e 

aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou veracidade 

(art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio passivo, alguns 

deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC). Por isso, o simples fato 

da parte promovida ser revel não implica automaticamente na procedência 

da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 

AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO 

NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO 

LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 

1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO 

PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade 

dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas 

demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata 

procedência do pedido. (...) (STJ AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

21/10/2016) Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se 

que, a inexistência de débito da parte promovente com a promovida, não 

há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que possa fragilizar a 

presunção relativa da confissão ficta ocasionada pela revelia. Portanto, 

reconheço a inexistência do débito no valor de R$ 1.300,00 com a parte 

promovida. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Pode-se afirmar que a 

inscrição indevida do nome do consumidor nas instituições de restrição ao 

crédito (ID 11781212), em regra, é suficiente para presumir a existência de 

dano moral na modalidade objetiva, como também na modalidade subjetiva 

(dano in re ipsa). Isto porque este fato tem o condão de denegrir a imagem 

do consumidor no meio social, dificultando-lhe a aquisição de crédito, 

como também proporcionando sentimentos indesejados como frustração, 

angústia e ansiedade, em decorrência da indisponibilidade de crédito. A 

propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

IN RE IPSA. DANO MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Dje 17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

01/09/2016, DJe 08/09/2016). Vale destacar que a existência de outras 

restrições anteriores descaracteriza o dano (Súmula 385 do STJ). 

Todavia, por meio da ID 11781212, nota-se que os outros restritivos 

anteriores encontram-se sub judice, o que impossibilita a presunção de 

que se trata de devedor contumaz e consequentemente a aplicação do 

teor da Súmula 385 do STJ. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias 

estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas. 

Dano moral configurado na modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório 

que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado 

por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de 

inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015). RESPONSABILIDADE 
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CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. Indenização por danos morais 

decorrentes de indevido apontamento negativo em nome do autor. O dano 

moral, neste caso, prescinde de provas, já que tem natureza "in re ipsa", 

ou seja, decorre do fato em si. As restrições existentes não são 

suficientes para a aplicação da súmula 385 do STJ uma vez que estão 

sendo discutidas judicialmente. Seguindo a orientação jurisprudencial 

desta Câmara, a indenização deve representar valor proporcional às 

circunstâncias apontadas e melhor se ajusta ao caso o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos a partir do julgamento deste recurso, 

nos termos da Súmula n. 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com 

juros de mora do evento – inscrição indevida (Súmula 54 do STJ). Recurso 

provido. (TJ-SP - Apelação : APL 10020902920148260048 SP 

1002090-29.2014.8.26.0048 Julgamento 11 de Agosto de 2015 Relator 

Carlos Alberto Garbi) Por essas razões, o dano moral encontra-se 

caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao 

quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla 

finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a 

capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Impõe ainda consignar que, embora a 

existência de restritivos anteriores (ID 11781212) estejam em discussão 

judicial, não afasta o dano moral, mas é inegável que influencia na fixação 

do quantum indenizatório em patamar inferior ao caso em que o 

consumidor tem uma única negativação. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. (...) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

ANOTAÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. 

QUANTUM REDUZIDO. 1. Recorrente que pugna pela exclusão da 

condenação a título de danos morais, invocando a Súmula 385, do STJ, ou, 

alternativamente, a redução do quantum. 2. No caso em tela, incontroverso 

que o autor possui outras inscrições restritivas. No entanto, todas as 

demais anotações são posteriores àquela procedida pela demanda, com o 

que tenho como inaplicável o enunciado invocado. 3. Tangente ao valor 

arbitrado, este comporta redução. As inscrições posteriores devem ser 

levadas em conta apenas para reduzir o montante indenizatório de R$ 

7.000,00 para R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele 

que nunca teve uma anotação lícita. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004295929, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em 18/10/2013) 

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação 

do dano moral a quantia de R$ 3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, 

proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na inicial para, com 

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

Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$ 1.300,00 (hum mil e 

trezentos reais); b) condenar a parte promovida pagar a parte promovente 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza 

Clementino Juíza Leiga Vistos. 1. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. 

Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NATALICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000336-47.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.105,75; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE NATALICIO DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA I – 

RESUMO DOS FATOS RELEVANTES A presente sentença obedecerá aos 

limites traçados nos Artigos 2º e 38 da Lei 9.099/95 c/c Artigo 1.046, §§ 2º 

e 4º, do NCPC c/c Enunciados nº. 161 e 162 do FONAJE. Desta forma, 

dispensa-se o relatório. Cuida-se de ação em que a alegação da parte 

autora funda-se na ocorrência de suposta negativação indevida nos 

dados da requerente por débito que o autor afirma desconhecer o débito 

com a requerida que viesse a justificar a restrição creditícia. Ao final a 

requerente pugnou pela exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, declaração de inexistência de débito e condenação da requerida 

em danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO Compulsando 

detidamente os autos, verifica-se que a parte reclamante foi intimada para 

no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial colacionando aos autos o 

comprovante de residência em seu nome próprio, contudo a parte autora 

acabou por desatender a determinação, vez que não aportou aos autos o 

indispensável comprovante. De consequência não resta outra medida, 

senão aquela prevista no art. 321 do NCPC, uma vez que desatendida a 

determinação para emenda na forma do art. 320 do NCPC. III – 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 485, IV, do NCPC, OPINO pelo 

INDEFERIMENTO da petição inicial, o que faço com base na norma do art. 

284, parágrafo único do NCPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito 

sem resolução do mérito. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001035-72.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERA IONE DA ROCHA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001035-72.2017.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: SANDRA SANTI - ME Parte Ré: EXECUTADO: CICERA IONE 

DA ROCHA Vistos. Dispensado relatório, conforme autorização do art. 38 

da Lei 9.099/95. JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 53, 

§ 4º, da Lei 9.099/95, uma vez que o devedor não foi encontrado para 

citação. Sem custas, nem honorários advocatícios por serem incabíveis na 

sentença de primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte). 
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DETERMINO a expedição da competente certidão de crédito. DEFIRO, caso 

requerido, a expedição de certidão judicial de existência de dívida, para 

fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), a 

teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE. Publique-se. Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FIRMINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO SENA MESQUITA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 08:05 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 08:25 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LINDEMBERGUE HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 08:35 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000474-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000473-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EDUARDO DA CONCEICAO SARAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 08:55 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ROSA DE AQUINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCO 

AURELIO ROMANO FERREIRA OAB: MT0019831A Endereço: 

desconhecido Advogado: JOSÉ ANTONIO ROMANO FERREIRA OAB: 

MT0014012A Endereço: AVENIDA MARECHAL RONDON, 1361, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-075 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/07/2018 Hora: 

10:40 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT0009707S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E H GOLLUB MACHADO EIRELI (REQUERIDO)

DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB: MT0009707S Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 09:05 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB: MT0014576A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000359-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Antônia Patrícia Santos (REQUERIDO)

ALIANA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO OAB - MT18850/O 

(ADVOGADO)

FRANCISCO DE CARVALHO OAB - MT0001792S (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: SILVANA PACHECO LEAL OAB: 

MT0003714A Endereço: PIRACICABA, 1007, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 Advogado: FRANCISCO DE CARVALHO OAB: 

MT0001792S Endereço: PIRACICABA, 1007, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 Advogado: ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE 

CARVALHO OAB: MT18850/O Endereço: PIRACICABA, 1007, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não comparecimento do 

Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais e do Promovido 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 
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do autor e proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-43.2012.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE BEVILAQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZEU DUTRA FERREIRA (EXECUTADO)

TATIANE ROSALINO PEDROSO (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 13119597.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA DE FRANCA TAVARES (REQUERENTE)

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DE AMORIM MADEIRAS - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ILEONILSON RODRIGUES OAB: MT0011602A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000054-09.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 9 de maio de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000958-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEURIVANE DE SOUSA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000958-29.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NEURIVANE DE SOUSA OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a 

parte reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o 

caso, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se 

que a determinação não contraria a Jurisprudência deste Tribunal, mas o 

contrário disto: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE 

COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA 

À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA 

DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). Consigne-se 

que a comprovação de residência em nome da parte é essencial nesta 

espécie de demanda, para fixação da competência territorial do juízo e 

para evitar qualquer tipo de fraude à prestação jurisdicional, à exemplo de 

violação ao princípio do Juiz Natural, salvaguardando-se ainda, por efeito, 

os interesses da própria parte. Outrossim, destaca-se que a medida é 

razoável e adequada ao que propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, 

além de fácil cumprimento, já que simples conta de água, energia, telefone 

ou contrato de aluguel são meios idôneos à comprovação, e, no caso de 

estarem em nome de terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a 

respectiva certidão de casamento, contrato de aluguel, declaração de 

união estável com firma reconhecida em cartório ou documento 

semelhante de acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o 

vínculo com a pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O 

PRAZO ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a 

impossibilidade de conseguir o competente comprovante de residência, 

determino desde já que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado. Não apresentada justificativa plausível ou 

quedando-se silente, tornem os autos conclusos para extinção. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000752-83.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CASIMIRO ANTONIO THOME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT0007725A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000752-83.2016.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: CASIMIRO ANTONIO THOME Parte Ré: EXECUTADO: 

PEMAZA CENTRO-NORTE S/A Vistos. Autorizo o levantamento pela parte 

executada dos valores depositados à título de garantia da execução. O 

alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde 

que este tenha procuração especial para tanto. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000658-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000658-67.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. A teor do que dispõe o art. 321, 

enunciado e parágrafo único, do CPC, DETERMINO a parte autora que 

providencie a emenda da inicial no prazo de 15 dias, juntando os 

documentos indispensáveis à propositura, a exemplo dos pessoais da 

parte e comprovante de negativação eis que aqueles apresentados são 

de terceiro alheio à demanda, bem como regularize sua representação 

processual e comprove sua residência nesta comarca por documento 

idôneo e atual, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000659-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000659-52.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. A teor do que dispõe o art. 321, 

enunciado e parágrafo único, do CPC, DETERMINO a parte autora que 

providencie a emenda da inicial no prazo de 15 dias, juntando os 

documentos indispensáveis a propositura, a exemplo dos pessoais e 

comprovante de negativação eis que aqueles apresentados são de 

terceiro alheio a demanda, bem como regulariza sua representação 

processual e comprove residência nesta Comarca com documento idôneo 

e atual, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000465-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIDES CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000465-52.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIANA NEVES DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

VALTEIDES CAMPOS SILVA Vistos. Decorrido o prazo pleiteado à id. 

12724465 sem resposta, tornem conclusos para extinção. Intime-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000685-50.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: HEMERSON GONCALVES GOMES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Atento ao poder geral de cautela, 

DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação não contraria a 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 
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condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000686-35.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: HEMERSON GONCALVES GOMES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Atento ao poder geral de cautela, 

DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação não contraria a 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000684-65.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: HEMERSON GONCALVES GOMES Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a 

parte reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o 

caso, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se 

que a determinação não contraria a Jurisprudência deste Tribunal. A 

exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE 

COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA 

À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA 

DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 
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SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARACY MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORAYNNE ARAUJO DI LORETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000670-81.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ARACY MARIA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

LORAYNNE ARAUJO DI LORETO Vistos. Intime-se a parte devedora para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Atente-se para autuação e distribuição para 

cumprimento de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA LARISSA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ERICK DELFINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000674-21.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALANA LARISSA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Atento ao poder geral de cautela, 

DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação não contraria a 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ERICK DELFINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000675-06.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 1. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 2. Cite-se para comparecer à 

audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no § 1.º do art.18 da Norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 3. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIZA D ARC DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000214-34.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALBANIZA D ARC DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos. Indefiro o pedido de reconsideração ante a 

ausência de novas evidências sobre a exigibilidade do débito, capazes de 

evidenciar a probabilidade do direito alegado, considerando, neste 

aspecto, o preenchimento do requisito do perigo da demora para 

concessão da medida. Aguarde-se a realização de audiência já 

designada. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000707-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000707-11.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

ELENICE BATISTA DE SOUZA Vistos. 1. Cite-se a parte reclamada para 

efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, de acordo com 

o art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento, o OFICIAL DE JUSTIÇA 

PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, que deverá incidir 

preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, e a sua 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de 

penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, seu cônjuge (art. 842 

do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, removam-se imediatamente 

os bens, se for o caso, e os depositem com a parte autora, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após a lavratura 

de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de conciliação, 

conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a 

parte executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. 5. 

Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o 

artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY CARLOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000665-59.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDINEY CARLOS FIGUEIREDO Parte Ré: REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 1. No tocante ao pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 2. Cite-se para comparecer à audiência de 

conciliação, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art.18 da Norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 3. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO LIVRAMENTO TABOSA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ERICK DELFINO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000676-88.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA DO LIVRAMENTO TABOSA DE ALCANTARA Parte 

Ré: REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. 1. No tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 2. Cite-se para 

comparecer à audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art.18 da Norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 3. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000321-78.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE SOUZA FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000321-78.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP Parte Ré: 

EXECUTADO: JONAS DE SOUZA FONTES Vistos. 1. Cite-se a parte 

reclamada para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, 

de acordo com o art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento, o 

OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

e a sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, 

em caso de penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, seu 

cônjuge (art. 842 do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, 

removam-se imediatamente os bens, se for o caso, e os depositem com a 

parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após 

a lavratura de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de 

conciliação, conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

oportunidade em que a parte executada poderá oferecer embargos por 

escrito ou oralmente. 5. Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de 

certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, arresto ou 

indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, devendo o 

credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no artigo acima 

citado. 6. DEFIRO, também, caso requerido, a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. Intime-se. 

Cumpra-se. Tomem-se as demais providências de estilos. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000745-23.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARINA APARECIDA DE CASTRO Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos. 1. No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 2. Cite-se para comparecer à audiência de 

conciliação, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art.18 da Norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 3. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 4. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SINOBRE DE OLIVEIRA NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR ATANASIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000763-44.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ERICA SINOBRE DE OLIVEIRA NOVAES Parte Ré: 

REQUERIDO: ARTUR ATANASIO DE SOUZA Vistos. Intime-se a parte 

devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Atente-se para 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. P. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000770-36.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BIANCA ALVES PEQUENO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT 

Vistos. 1. No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa 

do Consumidor. 2. Cite-se para comparecer à audiência de conciliação, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art.18 da Norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 3. Tomem-se as demais providências de estilo. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000790-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO)

ALESSANDRO MARTINS MIGUEL OAB - 788.729.281-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000790-27.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

REPRESENTANTE: ALESSANDRO MARTINS MIGUEL Parte Ré: 

EXECUTADO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos. Nos termos do art. 910, 

do NCPC, determino a citação da Fazenda Pública para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos. Não apresentados embargos, ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para cálculo de liquidação do débito, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Deverão ser encaminhados os documentos elencados no art. 

3º, § 1º do aludido Provimento, por malote digital/e-mail. Ppós o retorno dos 

autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes 

do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos 

descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. Int. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-97.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE SOUZA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID RODRIGUES RAMALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010275-97.2016.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CLEONICE SOUZA DE SIQUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

DEIVID RODRIGUES RAMALHO Vistos. Indefiro o pleito de penhora, tendo 

em vista que pertences que guarnecem a residência do devedor são 

impenhoráveis. Intime-se a parte exequente a indicar especificamente qual 

bem quer ver penhorado, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 

sem resposta, tornem conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010271-31.2014.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JOSE ALVES DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: LAZARA 

DAS DORES SIQUEIRA ME Vistos. Intimem-se os advogados indicados na 

petição id. 13104662, a fim de que se manifestem em 05 (cinco) dias sobre 

a proposta de acordo. No mais, autorizo o desbloqueio do saldo 

remanescente em favor da parte executada. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR GONCALVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000797-19.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JAIR GONCALVES SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO 

que a parte reclamante comprove sua residência por documento idôneo e 

atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por 

indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, 

ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo 

Código. Assevera-se que a determinação não contraria a Jurisprudência 

deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE 

PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR 

– EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

– INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

PERANTE JUÍZO SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO À 

INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de 

extinção do feito sem resolução do mérito à falta de pressuposto de 

constituição válida e regular do processo quando a parte autora, intimada 

para emendar a inicial e apresentar comprovante de endereço na Comarca 

perante a qual ajuizou a demanda, afastando, assim, a suspeita de 

tentativa de violação ao princípio do juiz natural, permanece inerte. 2. O 

ajuizamento de ação perante Comarca diversa daquela onde reside a 

parte autora, com intuito de ser beneficiada por decisões de magistrado 

posteriormente aposentado compulsoriamente precisamente por admitir o 

processamento de ações bancárias ajuizadas por pessoas não 

residentes em sua Comarca de atuação caracteriza litigância de má-fé por 

alteração da verdade dos fatos, devendo a parte autora ser condenada 

às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% sobre o valor 

atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e indenização à parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a ser arbitrado pelo 

juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de extinção do feito 

sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser condenada aos ônus 

sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que devem ser 

fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o 

valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, ainda, 

conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 8º, do 

CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, Relator: 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000465-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIDES CAMPOS SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000465-52.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIANA NEVES DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

VALTEIDES CAMPOS SILVA Vistos. Decorrido o prazo pleiteado à id. 

12724465 sem resposta, tornem conclusos para extinção. Intime-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000842-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEU MALTEZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A (ADVOGADO)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A (ADVOGADO)

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000842-23.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ERINEU MALTEZO Parte Ré: REQUERIDO: TANGARA 

LOGISTICA & TRANSPORTES EIRELI - EPP Vistos. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação não contraria a 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000844-90.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CELSO MANOEL DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte 

reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o 

caso, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se 

que a determinação não contraria a Jurisprudência deste Tribunal. A 

exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE 

COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA 

À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA 

DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 
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certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA DOS SANTOS GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000861-29.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRUNA FERNANDA DOS SANTOS GAMA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Atento ao poder geral de cautela, DETERMINO que a parte 

reclamante comprove sua residência por documento idôneo e atual, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC, ou, conforme o 

caso, ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, art. 485, IV do mesmo Código. Assevera-se 

que a determinação não contraria a Jurisprudência deste Tribunal. A 

exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE PERANTE 

COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA 

À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA 

DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000928-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA INES BERNARDES CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000928-91.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

MARIA INES BERNARDES CORDEIRO Vistos. 1. Cite-se a parte reclamada 

para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, de acordo 

com o art. 829 do CPC. 2. Não realizado o pagamento, o OFICIAL DE 

JUSTIÇA PROCEDERÁ de imediato à PENHORA DE BENS, que deverá 

incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, e a sua 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de 

penhora bens imóveis ou direito real sobre imóvel, seu cônjuge (art. 842 

do CPC). 3. Em caso de sucesso na penhora, removam-se imediatamente 

os bens, se for o caso, e os depositem com a parte autora, 

descrevendo-se seu estado de uso e conservação. 4. Após a lavratura 

de termo ou do auto de penhora, designe-se audiência de conciliação, 

conforme determina o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a 

parte executada poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente. 5. 

Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o 

artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 6. DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. Intime-se. Cumpra-se. Tomem-se as demais 

providências de estilos. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONILIO APARECIDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000955-74.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIONILIO APARECIDO DA SILVA JUNIOR Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Atento ao poder geral de 

cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 
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constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação não contraria a 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER CAMILA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000960-96.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JENIFFER CAMILA BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. Não obstante a verossimilhança das alegações expostas na 

inicial em consonância com a documentação apresentada, não há 

comprovação de que inexiste impedimento técnico da parte reclamada 

para viabilizar a prestação do serviço telefônico perseguido. Se, por 

exemplo, a linha telefônica anteriormente utilizada pela reclamante foi 

transferida à titularidade de terceiro de boa-fé, esta decisão iria 

prejudica-lo. Diante de tais peculiaridades, mostra-se adequado, por uma 

questão de prudência, que se aguarde a instrução da demanda para que 

este juízo possa colher mais subsídios para a formação de sua convicção, 

quanto à possibilidade da antecipação dos efeitos da tutela. 4. Sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 5. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR COELHO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000966-06.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JUNIOR COELHO ANDRADE Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, 

chego à conclusão que procede a tutela de urgência para exclusão de 

inscrição do nome da parte reclamante dos cadastros de Órgãos de 

Proteção ao Crédito, notadamente, diante da documentação apresentada 

em harmonia com os argumentos levantados e a possibilidade de reversão 

dos efeitos da decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar 

vindicada. Entendo, pois, que enquanto pendente a discussão judicial em 

torno de determinado débito apontado pelo credor, veementemente 

contestado pela parte reclamante, deve-se manter positiva a ficha 

cadastral do devedor, sob pena de prejuízos irreparáveis, pois que, 

hodiernamente, a figuração em lista de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito implica em imediata restrição comercial do negativado. 

Seja notificada a requerida a se abster da cobrança e não incluir o nome 

do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de 

Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a 

inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, 

desde que tenha sido ocasionado em razão deste débito, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência pelo não 

cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, cite-se 

a requerida para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação em data a ser designada 

pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e 

oferecer defesa escrita ou oral no prazo legal, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. 
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Intime-se a parte requerente da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001135-27.2017.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDSON VIEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 1. No tocante ao pedido de inversão 

do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 2. Defiro, também, o benefício da 

Justiça Gratuita a parte, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais, nos termos da art. 98 e ss do CPC. 

3. Cite-se para comparecer à audiência de conciliação, conforme pauta da 

conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do 

art.18 da Norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000462-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000462-97.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DIONIZIO DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 

5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VIRGINIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000649-08.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WILSON VIRGINIO DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S.A. Vistos. Merecem acolhimento os embargos 

de declaração opostos pela parte reclamante, em vista do evidente erro 

material presente na decisão atacada, id. 12755276, item “1”. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte reclamante 

não comprovou ser a titular da linha telefônica supostamente utilizada para 

as cobranças da reclamada o que, aliás, é imprescindível para 

comprovação de sua legitimidade para propor a presente ação. Isto posto, 

ACOLHO os presente embargos de declaração para indeferir a tutela de 

urgência pleiteada e determinar a intimação da parte reclamante a se 

manifestar sobre a legitimidade ativa no prazo de 10 (dez) dias (art. 9º e 

10 do CPC). No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

já designada. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000340-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000340-84.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NILZETE RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000776-43.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDUARDO ALVES SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a 
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narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 

5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000777-28.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SUELY DOS SANTOS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000497-57.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALEX DA CONCEICAO DINIZ Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES LORENA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000443-91.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TAMIRES LORENA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M BORTOLOTO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000489-80.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELISANGELA SOARES DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: M 

BORTOLOTO COMERCIO - ME Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000652-60.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOELMA APARECIDA DIVINO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 1. DESNECESSÁRIA 

CITAÇÃO, uma vez que a parte reclamada compareceu espontaneamente 

nos autos, conforme art. 18, §3º da Lei 9.099/99. Intimem-se as partes a 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, advertindo-as 

das consequências do não comparecimento. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre 

o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA FERNANDES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000179-74.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

CELINA FERNANDES DA SILVA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes se compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sejam canceladas audiências porventura designadas nos autos. 

Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000630-36.2017.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. I. Considerando que a obrigação foi integralmente 

satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II 

do art. 924 do CPC, autorizando que a parte reclamante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial. II. O alvará será expedido em nome do 

beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração especial 

para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas 

nos autos. IV. Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase 

de cumprimento de julgado. V. Publique-se. Intimem-se. Após, com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VI. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELIA MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000890-16.2017.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NEUZELIA MORAES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos. I. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. II. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. III. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. IV Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. V. Atente-se para adequada autuação e distribuição 

na fase de cumprimento de julgado. VI. Publique-se. Intimem-se. Após, com 

o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. VII. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIOR CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000820-96.2017.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO JUNIOR CANGUCU Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 

924 do CPC, autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento 

dos valores vinculados aos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. II. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. V. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000014-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDANA PEREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000014-27.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

JORDANA PEREIRA DE ALMEIDA Vistos. Dispensado relatório, conforme 

autorização do art. 38 da Lei 9.099/95. Indefiro o pleito de suspensão, 

porque não inadmissível no rito dos juizados especiais. JULGO EXTINTO o 

processo, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, uma vez que 

o devedor não foi encontrado para citação. Sem custas, nem honorários 

advocatícios por serem incabíveis na sentença de primeiro grau (Lei 

9.099/95, art. 55, primeira parte). DETERMINO a expedição da competente 

certidão de crédito. DEFIRO, caso requerido, a expedição de certidão 

judicial de existência de dívida, para fins de inscrição no Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), a teor do disposto no Enunciado nº 

76 do FONAJE. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000721-29.2017.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FABIANA MARIA ANTONIO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. I. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 

924 do CPC, autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento 

dos valores vinculados aos autos, mediante a expedição do competente 

Alvará Judicial. II. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. V. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001055-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA CLEMENTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001055-63.2017.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JEOVA CLEMENTE FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-11.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA CORDEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000955-11.2017.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

EDNA CORDEIRO DE SOUZA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na a ação de danos morais, assim pleiteando a 

condenação ao pagamento da parte promovida. Contudo, conforme ID 

11720368, as partes celebraram um acordo em audiência de conciliação e 

compuseram um acordo, estabelecido entre estes, solicitando a 

HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção do feito com 

resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença 

do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, no caso entre a parte autora ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA e a 

parte promovida EDNA CORDEIRO DE SOUZA, segundo Acordo constante 

no ID de nº. 11720368, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 

9.099/95, arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e 

demais anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento em face de pedido de execução. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane 

S o u z a  C l e m e n t i n o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-29.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Audiência conciliação designada para 29/05/2018 10:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010525-14.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALCEU VITORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO OAB - MT0010095A-O 

(ADVOGADO)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010525-14.2013.8.11.0018 REQUERENTE: ANTONIO ALCEU 

VITORIANO REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA - EPP, BANCO SEMEAR S/A DESPACHO Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal, intimem-se as partes para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-64.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON MARQUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010392-64.2016.8.11.0018 

REQUERENTE: JAILTON MARQUES DOS REIS REQUERIDO: LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, MAGAZINE LUIZA S/A DECISÃO 1. Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Altere-se o registro dos autos para 

cumprimento de sentença. 4. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-41.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010066-41.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO DESPACHO INTIME-SE a parte promovente para, 

querendo, apresente impugnação no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo 

prazo, intime-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir. Após, concluso para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-93.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000008-93.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: KARINE DE GOIS CONRADI REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que deu 

entrada no atendimento de um hospital particular desta urbe em 

11/12/2017, ficando internada até o dia seguinte, quando obteve alta 

médica. Todavia, alega que, ao se preparar para sair do hospital, teve a 

cobertura de seu atendimento negado pelo plano de saúde que detinha 

com a parte promovida. Aduz que aguardou por horas até resolver a 

situação, entendendo que isto causou-lhe danos de ordem 

extrapatrimonial. Em síntese, são a causa de pedir e pedidos da ação. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a hipótese é de improcedência da demanda. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso vertente, deve-se verificar se houve falha na prestação do 

serviço, e em caso positivo, se esta falha ocasionou danos ao 

consumidor, seja de ordem material ou moral. Resta incontroverso nos 

autos, que em um primeiro momento, a promovida negou cobertura da 

internação da promovente no hospital, mesmo já tendo cumprido período 

de carência para usufruir de seu plano de saúde. Contudo, a requerida 

informa na defesa que a cobertura do atendimento, a princípio negada, foi 

depois autorizada, anexando telas de seu sistema de dados, informando 

que o tempo de espera teria sido de apenas 26 minutos. Em sua 

impugnação, a promovente não nega que a autorização ocorreu 

posteriormente; não necessitando, portanto, ter dispendido do próprio 

bolso os custos da internação. A controvérsia entre as alegações das 

partes cinge-se ao tempo em que a promovente teve de esperar até que a 

autorização saísse, que, segunda esta, foi de duas horas ao menos; ao 

passo que a promovida afirma que foram apenas 26 minutos. As telas de 

sistema interno da requerida não constituem prova segura de que as 

informações ali contidas são de fato verídicas, posto que a princípio, 

podem ser alteradas a qualquer tempo por quem detém tal sistema. No 

entanto, ao menos a promovente aguardou liberação da promovida por 

aproximadamente 40 minutos, vez que um documento anexado com a 

inicial mostra que a negativa de cobertura foi às 09h33min, ao passo que a 

requerida aduz que a autorização deu-se às 10h14min. Porém, a despeito 

da divergência de alegações das partes quanto ao fator tempo de espera, 

não vislumbro que o tempo para aguardar a autorização da promovida 

tenha lesado a dignidade da promovente, tampouco tenha abalado de 

forma intensa sua honra e psique, ainda que se encontrasse dentro do 

hospital. Isto porque estar nesse local foi consequência de um problema 

de saúde ou mal-estar que acometeu a autora, e anterior aos fatos 

narrados. Ademais, ao tentar solucionar o impasse com a requerida, 

verifica-se que aquela já havia tido alta e estava liberada para sair do 
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hospital, o que pressupõe que estava então, em condições normais. Não 

foi narrado que seu quadro clínico teve piora por conta do episódio; 

tampouco que tenha por exemplo, voltado a passar mal; somente afirma 

que ainda tomava soro no punho, o que por si só não demonstra que 

afetou seu estado. Mesmo que inicialmente o atendimento tenha sido 

negado, em certo tempo depois a autorização de cobertura foi liberada. 

Sabe-se que por vezes, os planos de saúde demandam uma prévia 

auditoria interna para que haja posterior autorização a depender do que foi 

previsto para cobertura. Diante disso, não há como considerar que houve 

efetiva falha no serviço. Diferente seria se a promovida negasse o 

atendimento e obrigasse a autora a arcar com os custos do hospital, para 

depois pretender ser ressarcida e indenizada por meio de ação judicial. 

Neste caso, haveria de se admitir em tese, a ocorrência de dano 

extrapatrimonial, que deriva do próprio fato, inclusive. Mas não é a 

hipótese em testilha. A classificar o episódio como mero aborrecimento, 

com frequência ocorrem críticas e questionamentos de que determinados 

fatos não podem ser assim considerados. No entanto, é como este juízo 

considera o presente caso. Em que pesem as razões apresentadas, 

entendo que não há como reconhecer que a parte autora passou a 

conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, 

humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem propósito, como 

vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Aliás, se todos quiserem ganhar sobre todo e 

qualquer contratempo, dissabor, ou situação negativa da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos que tornarão 

impossível a vida em sociedade. Não se afirma aqui que as falhas dos 

prestadores de serviços são admissíveis. No entanto, deve-se considerar 

que ao final, a pretensão da parte autora foi atendida, sem maiores 

consequências à sua saúde ou situação financeira, pelo que tenho ser 

incabível indenização por danos morais. Por fim, eventual alegação da 

regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedente o pedido contido na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000059-41.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000059-41.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, 

depreende-se no evento n. 15420825, que a parte autora foi intimada para 

trazer aos autos, o documento indispensável para instruir a presente ação 

(arts. 320 e 321 NCPC), no caso, o título executivo original para ser 

conferido e carimbado pela Secretaria. Contudo, não se manifestou nos 

autos, conforme certidão no evento n. 15530977. Diante do exposto, 

INDEFIRO a petição inicial, e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-80.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 29/05/2018 10:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-73.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARLOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ALECIO (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 29/05/2018 10:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-78.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. CONRADI DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR STEINHAUSER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000106-78.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: G. CONRADI DOS SANTOS - ME REQUERIDO: LEONIR 

STEINHAUSER PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 651,80, em relação a uma declaração de dívida em anexo. 

Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de 

comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 190 de 252



sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque 

em dúvida o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido contido na 

inicial, com o fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte 

autora a importância de 651,80, acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), a contar da data do vencimento da dívida. E assim o faço, com 

resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido no prazo de 30 dias, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010059-15.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DE OLIVEIRA RAMOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010059-15.2016.8.11.0018 

EXEQUENTE: CELSO FUHR EXECUTADO: LUCINEIA DE OLIVEIRA RAMOS 

DESPACHO Antes de deliberar quanto ao pedido de buscas de veículos e 

liberação dos valores bloqueados, determino que a requerente seja 

intimada para que manifeste quanto a impugnação a penhora apresentada 

pela requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o transcurso do prazo, 

concluso para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020020-14.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO JOAO JASKULSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON GOIS (REQUERIDO)

MADEIREIRA PARANORTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8020020-14.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: ELIO JOAO JASKULSKI REQUERIDO: MADEIREIRA 

PARANORTE LTDA - EPP, JAILSON GOIS DESPACHO Diante do atestado 

médico apresentado pela parte requerente, designe-se nova data para 

audiência de conciliação. Intime-se a parte requerente para indicar o 

endereço atualizado da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000950-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. S. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. E. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar da audiência de mediação designada para o dia 14/06/2018 às 

10h30min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-16.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO OAB - SP149859 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ALVES VIEIRA 51824795653 (REQUERIDO)

ROSANGELA ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001275-16.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LOURDES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ROSANGELA ALVES VIEIRA VISTOS. Considerando que a 

citação por correio restou frustrada, nos termos do artigo 18, I, da Lei n. 

9.099/95 e de acordo com a exegese derivada do ENUNCIADO 33 do 

FONAJE, segundo o qual "É dispensável a expedição de carta precatória 

nos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo-se os atos nas demais 

comarcas, mediante via postal, por ofício do Juiz, fax, telefone ou qualquer 

outro meio idôneo de comunicação", oficie-se ao Juízo deprecado, via 

malote digital, correspondência eletrônica, ou outro meio de comunicação 

expedito e idoneo, com os elementos e documentos necessários 

requestando a execuão da ordem citatória para nova tentativa de 

localização e intimação da requerida da data da audiência de conciliação a 

ser designada pela Serventia do Juízo. Cumpra-se. Juína/MT, 9 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MOREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000004-35.2018.8.11.0025 REQUERENTE: GERALDO MOREIRA DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG VISTOS. Compulsando 

os autos, verifica-se que em audiência conciliatória foi apresentada 

defesa com documentos pelo requerido, conforme movimento processual 
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gravado no id. 12370967. No mesmo ato, apresentou o autor copia do 

contrato objeto do litígio, conforme id. 11987443/11987456. Assim, é 

forçoso concluir que o respeito ao canone constitucional do contraditório 

amplo e exauriente, determina a necessidade de que se faculte às partes 

o acesso a provas e documentos trazidos pelo ex adverso, o que, 

segundo a dicção do art. 2º da Lei de regência do 'alcunhado' 

procedimento especial sumaríssimo impantado pelo JEC, deveria ter sido 

feito, preferencialmente, no ato conciliatório, pela via oral, porque o 

procedimento deve ser mais célere, simples, enxuto. Entretanto, como 

assim não o foi, intentando emprestar logicidade ao procedimento e 

adequa-lo à mens legis, como bem orientam doutrina e jurisprudência [1], 

quanto a especial necessidade de se abandonar dogmas e conceitos 

prontos quanto à falsa e meramente aparente subsidiariedade das regras 

do NCPC à Lei n. 9.099/95, determino a abertura de prazo comum de 5 dias 

aos litigantes, a fim de que exerçam o direito de contraditório sobre as 

manifestações processuais da parte contrária, pena de preclusão. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência destinada à 

colheita de provas eventualmente perquirida pelas partes ou entendida 

necessária pelo juízo, e, não sendo o caso de dilação probatória, 

julgamento direto da lide. Às providências. Juína-MT, data da assinatura 

registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] “não determina 

expressamente a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, 

podendo-se inferir, salvo situações especiais, que buscou-se manter 

afastada sua incidência, considerando a especialidade de que é revestida 

essa justiça” (ANDRIGHI, Fátima Nancy, BENETI, Sidnei. Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais. Belo Horizonte: Del Rey, 1996). “Na fase de 

conhecimento dos processos cíveis disciplinados pela Lei n. 9.099/95, o 

CPC sequer é expressamente apontado como norma supletiva de 

interpretação (excetuadas indicações contidas na parte final do art. 30 e 

no caput do art. 51 da Lei n. 9.099/95), circunstância que não impede sua 

aplicação por analogia (art. 4º da LICC), mas que recomenda a superação 

das omissões do legislador com base nos princípios próprios do novo 

sistema” (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e Prática dos Juizados 

Especiais Cíveis. São Paulo: Saraiva, 1999.1996, pg. 24), referência em 

estudos sobre os juizados especiais, a lei 9.099/95

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-21.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010096-21.2016.8.11.0025 REQUERENTE: FRANCISCO XAVIER 

GUIMARAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 

Depreende-se dos autos que o requerido, devidamente citado, não 

compareceu na audiência de conciliação designada, nem mesmo 

apresentou contestação. Em conformidade com o ensinamento de 

Leonardo Carneiro da Cunha, não sendo apresentada resposta no prazo 

legal a Fazenda Pública é revel, in verbis: “Sendo ré a Fazenda Pública, e 

não apresentando contestação, é ela revel. Nesse caso impõe-se verificar 

se os efeitos da revelia são produzidos normalmente”. (CUNHA, Leonardo 

Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 13ª. Edição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016.) Entretanto, o autor José Miguel Garcia Medina, em 

comentário ao Art. 345, do NCPC, notadamente na Obra: Novo Código de 

Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas Comparativas ao 

CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil Comentado, 

reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista dos 

Tribunais, p. 364/365, ensina: “III. Direitos indisponíveis. Não se presumem 

verdadeiros os fatos quando disserem respeito a direitos indisponíveis. 

Segundo tem decidido o STJ, como regra, não ocorrem os efeitos da 

revelia em ação movida contra o Estado (STJ, REsp 969.472/PR, 1.ª T., j. 

18.09.2007, rel. Min. Teori Albino Zavascki; STJ, REsp 489.796/RN, 2.ª T., j. 

18.05.2006, rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, REsp 541.239/DF, 1.ª 

Seção, j. 09.11.2005, rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 

234.461/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.ª T., j. 04.12.2012). 

Admitiu-se a incidência dos efeitos da revelia contra o Estado, contudo, 

em relação a litígio que versava sobre contratos de direito privado: 

“Incidem os efeitos materiais da revelia contra o Poder Público na hipótese 

em que, devidamente citado, deixa de contestar o pedido do autor, sempre 

que estiver em litígio uma obrigação de direito privado firmada pela 

Administração Pública, e não um contrato genuinamente administrativo. 

Segundo os arts. 319 e 320, II, ambos do CPC [de 1973, correspondentes 

aos arts. 344 e 345, II, do CPC/2015] se o réu não contestar a ação, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, não induzindo a 

revelia esse efeito se o litígio versar sobre direitos indisponíveis”(...)

(destaquei) Ante o acima expendido, declaro a revelia do Estado de Mato 

Grosso; salientando, contudo, que tal providência não produzirá nestes 

autos o efeito mencionado no art. 344, posto que o litígio, como já dito em 

linhas pretéritas, versa sobre direitos indisponíveis – interesse público 

primário (inciso II, do Art. 345, do NCPC). Nesses moldes, a fim de 

promover o prosseguimento do feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para dia 21 de maio de 2018, às 15h:30min, ressalvando ao 

autor que deverá comparecer ao ato processual designado, advertindo-o 

de que o seu não comparecimento implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. Faça 

constar do mandado que as partes deverão trazer as testemunhas para 

audiência, no dia e hora designados acima, independente de intimação, 

nos termos do art. 455 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juína-MT, data da assinatura 

registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-23.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (REQUERIDO)

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR OAB - RN0004259A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010167-23.2016.8.11.0025 REQUERENTE: LOURIVAL JOSE DIAS 

REQUERIDO: CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP, 

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA VISTOS. 

Considerando que a audiência de conciliação designada não se 

perfectibilizou por ausência de tempo hábil para citação e intimação do 

requerido Rebouças Comércio e Indústria de Sal Ltda., designe-se nova 

solenidade, intimando-se as partes com as advertências de praxe. Às 

providências. Juína-MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000273-74.2018.8.11.0025 REQUERENTE: RICARDO ALVES DE JESUS 

REQUERIDO: SIMONE DOS SANTOS VISTOS. Ante a indicação do 

endereço atualizado da parte requerida (ID. 12785459), designe-se nova 

audiência de conciliação, intimando-se as partes com as advertências de 

praxe e pelo meios de comunicação mais eficazes e céleres, 

dispensando-se a necessidade de realização por mandado judicial, se 

possível, segura e eficiente outra via de execução da ordem. Cumpra-se. 
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Juína/MT, 8 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000816-14.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAPEJUR TAPECARIA JUINA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LB REPRESENTACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000816-14.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: TAPEJUR TAPECARIA JUINA 

LTDA - ME EXECUTADO: LB REPRESENTACOES LTDA - ME VISTOS. Ante 

a indicação do endereço atualizado dos executados (ID. 12232350), 

deverá a Serventia designar nova audiência de conciliação, bem como 

promover a citação e intimação os executados nos termos da decisão de 

ID. 9705930, adotando os meios de comunicação possíveis optando 

sempre por aqueles mais eficazes e céleres, dispensando-se a 

necessidade de realização por mandado judicial, se possível, segura e 

eficiente outra via de execução da ordem. Cumpra-se. Juína/MT, 8 de maio 

de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010501-91.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCELINO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010501-91.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARAES EXECUTADO: JOAO MARCELINO RIBEIRO VISTOS. Defiro o 

pedido formulado pelo exequente, concedendo o prazo de 5 dias para 

indicação do endereço atualizado do executado, sob pena de extinção. 

Cumprida a determinação anterior, designe-se nova audiência de 

conciliação, intimando-se as partes com as advertências de praxe. Caso 

contrário, tornem os autos conclusos para extinção. Cumpra-se. Juína/MT, 

8 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010043-11.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ JACOB DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010043-11.2014.8.11.0025 REQUERENTE: LUIZ JACOB DE SOUZA 

REQUERIDO: CARRASCO & SILVA LTDA - ME VISTOS. DEFIRO o pedido 

formulado pela parte autora, determinando a redesignação o mais célere 

possível da audiência de conciliação. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida. INTIME-SE a parte autora, por meio de sua advogada constituída 

e nos moldes do procedimento eletrônico. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína-MT, data da assinatura registrada no 

sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001376-53.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WEBSTER LUIZ COLACO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO CARLOS PERONDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001376-53.2017.8.11.0025 REQUERENTE: WEBSTER LUIZ COLACO 

REQUERIDO: LAERCIO CARLOS PERONDI VISTOS. Apresentado pedido de 

desistência pelo autor da ação (id. 12625871), e nos termos do 

ENUNCIDADO N. 90/FONAJE, segundo o qual: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária.” Por conseguinte, havendo desistência expressa da 

parte autora a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida 

que se impõe, razão porque, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 

9.099/95. Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta 

decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para 

arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. 

Às providências. Juína-MT, data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-57.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL PARISE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Nogueira Nicolino OAB - MT0008941A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 14/05/2018 às 16:00H. Deverão trazer as 

testemunhas arroladas ao ato agendado, independente de intimação, tudo 

em conformidade com a determinação do ID de n° 13010398.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-58.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 14/05/2018 às 16:40H. Deverá trazer as 

testemunhas arroladas, independente de intimação, tudo em conformidade 

com o Despacho do ID de n° 13018864.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-58.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVIA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 14/05/2018 às 16:40H. Deverá trazer as 

testemunhas arroladas, independente de intimação, tudo em conformidade 

com o Despacho do ID de n° 13018864.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-84.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 14/05/2018 às 17:20H. Deverá trazer as 

testemunhas arroladas, independente de intimação, tudo em conformidade 

com o Despacho do ID de n° 13020041.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-84.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO)

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 14/05/2018 às 17:20H. Deverá trazer as 

testemunhas arroladas, independente de intimação, tudo em conformidade 

com o Despacho do ID de n° 13020041.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-21.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 21/05/2018 às 15:30H, ressalvando ao autor que 

deverá comparecer ao ato processual designado, advertindo-o de que o 

seu não comparecimento implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Deverá trazer as testemunhas para audiência, no dia 

e hora designados, independente de intimação, tudo em conformidade com 

o Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-21.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 21/05/2018 às 15:30H, ressalvando ao autor que 

deverá comparecer ao ato processual designado, advertindo-o de que o 

seu não comparecimento implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Deverá trazer as testemunhas para audiência, no dia 

e hora designados, independente de intimação, tudo em conformidade com 

o Despacho retro.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA SOARES INACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000845-64.2017.8.11.0025 REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: MARIZA SOARES INACIO VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante, mesmo devidamente intimada da audiência 

de conciliação designada, deixou de comparecer ao ato. É certo que essa 

atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o feito. Se a 

parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito, conforme o artigo 51, I, 

da Lei 9.099/95, vejamos: "Artigo 51 – Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo." Por tais razões, a medida cabível 

ao caso em testilha é a extinção dos autos sem a resolução do mérito. 

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na 

esteira do art. 51, I, da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína-MT, data da assinatura 

registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001308-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI FRANCISCA FEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001308-06.2017.8.11.0025 REQUERENTE: CLECI FRANCISCA FEIJO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE JUINA VISTOS. Conforme dicção do artigo 6º 

da Lei n° 12.153/2009, no que se refere às citações e intimações citações, 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública aplicam-se as disposições 

contidas no Código de Processo Civil. Seguindo nessa premissa, os 

artigos 246 e 247, do CPC, assim dispõem: “Art. 246. A citação será feita: 

(...) II - por oficial de justiça; (...) V - por meio eletrônico, conforme 

regulado em lei.” “Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer 

comarca do país, exceto: [...] III - quando o citando for pessoa de direito 

público;” Por sua vez, a Resolução CNJ 185/2013, prevê que “no processo 

eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da 

Fazenda Pública, far-se-ão por meio eletrônico, nos termos da Lei n. 

11.419, de 19 de dezembro de 2006”. Nesses moldes, considerando que a 

citação do Município de Juína se deu por carta (ID. 10832571), a fim de se 

evitar futura alegação de nulidade, determino seja designada de nova 

audiência para tentativa de conciliação entre as partes, devendo a 

Serventia observar o prazo de antecedência mínima de 30 dias, declinado 

no art. 7º, da Lei nº 12.153/09 e, ato contínuo, seja promovida a citação e 

intimação do requerido por meio eletrônico, ou, não havendo cadastro 

eletrônico do município, por oficial de justiça. Cumpra-se. Juína/MT, 8 de 

maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 038/2018- CA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

Considerando o teor do Ofício nº 061/2018 DCP-DMP e a Instrução 

Normativa SPA nº 01/2011;

Considerando a necessidade de realização do Inventário Patrimonial no 

período de 07/05/2018 a 30/06/2018, em atendimento ao Plano de Gestão 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

R E S O L V E :

Art. 1º Designar os servidores Fermino Castilho Junior, matr. 1374, Gestor 

Geral de 2ª Entrância, Edislaine Candido Costa, matr. 8569, Gestora Adm. 

2 e Lucimeire Monaski Friozi, matr. 8666, Gestora Adm. 3, lotados na 

Central de Administração, para compor a Comissão Permanente de 

Inventário Físico e Contábil – CIPF, a fim de proceder o inventário 

patrimonial desta Comarca de Mirassol D’ Oeste.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao 

Departamento de Material e Patrimônio do Egrégio Tribunal de Justiça.

Mirassol D’ Oeste, 7 de maio de 2.018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL N. 003/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 

CONCILIADORES PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC DA COMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTE/MT - A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO, 

COORDENADORA DO CEJUSC E DIRETORA DO FORO – EDNA EDERLI 

COUTINHO - no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 

Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 2007, o Provimento 

n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e alterações posteriores, e 

o Provimento nº 15/2016-CM, torna pública a abertura do Processo 

Seletivo para Credenciamento de Conciliadores conforme a oferta de 

vagas relacionadas no Anexo I deste Edital, mediante as seguintes 

condições:

 * O Edital n° 003/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Nova Mutum

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000003-32.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000003-32.2016.8.11.0086 Vistos. Intimem-se 

as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem como para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Certificado nos 

autos o decurso do prazo, sem manifestação ou requerimento, 

arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. Às providências. NOVA 

MUTUM, 02 de maio de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DANTAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000957-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DAIANE DANTAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 
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a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010560-27.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT0014594A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: 

MARCELA MOREIRA Dados do Processo: Processo: 

8010560-27.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 1.312,58 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/11/2018 Hora: 14:40 REQUERENTE: 

MARCELA MOREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ PEDRO FRANZ - 

MT0014594A-O Nome: MARCELA MOREIRA Endereço: Rua DAS SETE 

COPAS, 2213, W, PARQUE DO SOL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: JOSELINA DE FIGUEIREDO Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: JOSELINA DE FIGUEIREDO Endereço: Rua DOS MAMONAS, Q.40, 

L.20, EDELMINA QUERUBIM, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): REQUERENTE: MARCELA MOREIRA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

9 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVANICE LEMOS ALVES DE SOUSA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: IVANICE 

LEMOS ALVES DE SOUSA SOUSA Dados do Processo: Processo: 

1000082-40.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 216,85 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 07/11/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: 

IVANICE LEMOS ALVES DE SOUSA SOUSA Advogado do(a) 

REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - MT0009119S-A Nome: 

IVANICE LEMOS ALVES DE SOUSA SOUSA Endereço: Rua das Mamonas, 

quadra 31 lote 13, Edelmina Querubim Marchetti, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERENTE: IVANICE LEMOS ALVES DE SOUSA SOUSA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 3 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JANAINA 

DE SOUSA Dados do Processo: Processo: 1000797-19.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 14.055,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 13/11/2018 Hora: 13:20 REQUERENTE: JANAINA DE 

SOUSA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - 

MT0016250A Nome: JANAINA DE SOUSA Endereço: rua das sete copas, 

2188, jd imperial, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, N 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: JANAINA DE SOUSA Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 
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Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010131-26.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER GIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA DINIZ RIBEIRO OAB - MT0016544A (ADVOGADO)

VICTOR LEAO DE CAMPOS OAB - MT0017915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA ADELIA RODRIGUES BARBOSA (EXECUTADO)

OSMAR BATISTA FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: SUPER 

GIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME Dados do Processo: 

Processo: 8010131-26.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 5.622,96 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/11/2018 Hora: 

13:40 EXEQUENTE: SUPER GIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 

ME Advogados do(a) EXEQUENTE: VICTOR LEAO DE CAMPOS - 

MT0017915A, DIANA DINIZ RIBEIRO - MT0016544A Nome: SUPER GIRO 

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME Endereço: Rua 25, QD 38, 

LOTE 01, MORADA DO OURO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 

EXECUTADO: SONIA ADELIA RODRIGUES BARBOSA, OSMAR BATISTA 

FERREIRA Advogado do(a) EXECUTADO: Advogado do(a) EXECUTADO: 

Nome: SONIA ADELIA RODRIGUES BARBOSA Endereço: Rua DOS 

ANGICOS, 830 W, JARDIM IMPERIAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Nome: OSMAR BATISTA FERREIRA Endereço: Rua DOS 

ANGICOS, 830 W, JARDIM IMPERIAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): EXEQUENTE: SUPER GIRO COMERCIO E 

REPRESENTACAO LTDA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de EXEQUENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

4 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN PASSOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: 

JHONATAN PASSOS DO NASCIMENTO Dados do Processo: Processo: 

1000402-27.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/11/2018 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

JHONATAN PASSOS DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: 

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - MT6582/O-O Nome: JHONATAN 

PASSOS DO NASCIMENTO Endereço: RUA DOS JEQUITIBAS, 2176, QD 02 

LOTE 24, RES PARAISO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERENTE: 

JHONATAN PASSOS DO NASCIMENTO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

4 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010144-64.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ZIMERMANN BARGERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CASAGRANDE E SILVA OAB - MT0008535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE SCHIMANKO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: EDNA 

ZIMERMANN BARGERI Dados do Processo: Processo: 

8010144-64.2011.8.11.0086 Valor causa: R$ 975,00 Espécie/Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 13/11/2018 Hora: 14:20 EXEQUENTE: EDNA 

ZIMERMANN BARGERI Advogado do(a) EXEQUENTE: BRUNO 

CASAGRANDE E SILVA - MT0008535A Nome: EDNA ZIMERMANN 

BARGERI Endereço: Avenida DOS UIRAPURUS, 725, N, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: ELIETE SCHIMANKO RIBEIRO 

Advogado do(a) EXECUTADO: Nome: ELIETE SCHIMANKO RIBEIRO 

Endereço: Rua DAS PAINEIRA MERCEARIA 3F, 139, N, INDUSTRIAL 

NORTE, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): EXEQUENTE: 

EDNA ZIMERMANN BARGERI Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de EXEQUENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

4 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-11.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO GOMES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: 

RAIMUNDO NONATO GOMES CARVALHO Dados do Processo: Processo: 

1000071-11.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 0,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/11/2018 Hora: 14:40 REQUERENTE: 

RAIMUNDO NONATO GOMES CARVALHO Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - MT0021521A Nome: RAIMUNDO NONATO 

GOMES CARVALHO Endereço: ruas das acerolas, s/n, centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

AC ÁGUA BRANCA, AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA 

BRANCA, SÃO PAULO - SP - CEP: 05001-970 Senhor(a): REQUERENTE: 

RAIMUNDO NONATO GOMES CARVALHO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

4 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010164-55.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOMANIA IMPORTACAO DE SAO PAULO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: MARINALVA SILVA PEREIRA 

Dados do Processo: Processo: 8010164-55.2011.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 19.538,20 Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

EXEQUENTE: MARINALVA SILVA PEREIRA Advogado do(a) EXEQUENTE: 

EDSON MACHADO BARRETO - MT0012420A Nome: MARINALVA SILVA 

PEREIRA Endereço: Rua DAS AROEIRAS, 1768 W, W, ALTO DA COLINA, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: TECNOMANIA 

IMPORTACAO DE SAO PAULO Advogado do(a) EXECUTADO: ANDRE DE 

ALMEIDA VILELA - MT0011012A Nome: TECNOMANIA IMPORTACAO DE 

SAO PAULO Endereço: Avenida IBIRAPUERA, 2.782, INDIANÁPOLIS, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04028-000 Nos termos da legislação vigente, serve a 

presente, extraída dos autos da EXECUÇÃO acima identificada, para 

proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca do resultado negativo 

da tentativa de Penhora Online efetuada, para que informe bens (e sua 

respetiva localização) da Parte Executada passíveis de penhora, ou 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010571-22.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BORTULUZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SCHOUPINSKI NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: ALBERTO SCHOUPINSKI NETO 

Dados do Processo: Processo: 8010571-22.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 27.271,78 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/11/2018 

Hora: 15:00 EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO BORTULUZZI Advogado 

do(a) EXEQUENTE: OLIANI RASPINI - MT0014330A Nome: CARLOS 

ALBERTO BORTULUZZI Endereço: Rodovia MT 235, KM 41 + 2KM A 

DIREITA, S/Nº, SENTIDO SANTA RITA DO TRIVELATO - ZONA RURAL, 

COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78452-970 

EXECUTADO: ALBERTO SCHOUPINSKI NETO Advogado do(a) 

EXECUTADO: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A Nome: 

ALBERTO SCHOUPINSKI NETO Endereço: Rodovia BR 163, KM 578 + 12 

KM A ESQUERDA, S/Nº, SENTIDO SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - ZONA 

RURAL, FAZENDA D2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

EXECUTADO: ALBERTO SCHOUPINSKI NETO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de EXECUTADO, de todo o teor da decisão 

retro/anexo, bem como para que compareça à Audiência de Conciliação, 

na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, oportunidade em que poderá oferecer Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, nos termos do Art. 52, IX da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010571-22.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BORTULUZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SCHOUPINSKI NETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO BORTULUZZI 

Dados do Processo: Processo: 8010571-22.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 27.271,78 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/11/2018 

Hora: 15:00 EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO BORTULUZZI Advogado 

do(a) EXEQUENTE: OLIANI RASPINI - MT0014330A Nome: CARLOS 

ALBERTO BORTULUZZI Endereço: Rodovia MT 235, KM 41 + 2KM A 

DIREITA, S/Nº, SENTIDO SANTA RITA DO TRIVELATO - ZONA RURAL, 

COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78452-970 

EXECUTADO: ALBERTO SCHOUPINSKI NETO Advogado do(a) 

EXECUTADO: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A Nome: 

ALBERTO SCHOUPINSKI NETO Endereço: Rodovia BR 163, KM 578 + 12 

KM A ESQUERDA, S/Nº, SENTIDO SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - ZONA 

RURAL, FAZENDA D2, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO BORTULUZZI Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 
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nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

4 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-76.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: VILMAR PIRES 

Dados do Processo: Processo: 8010182-76.2011.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 20.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/11/2018 Hora: 15:20 REQUERENTE: DEBORA NAYARA DOS SANTOS 

ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: EDSON MACHADO BARRETO - 

MT0012420A Nome: DEBORA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA 

Endereço: Rua DAS PALMEIRAS, 466-N, N, JARDIM II, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 REQUERIDO: VILMAR PIRES Advogado do(a) 

REQUERIDO: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - MT0010777A Nome: VILMAR 

PIRES Endereço: Estrada MT 235, KM 40 - RODOVIA DA PRODUCAO, S/N, 

RESTAURANTE PIRES-BAR DO ORELHA, ZONA RURAL - COM. NOVO 

HORIZONTE, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: VILMAR PIRES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de EXECUTADO, de todo o teor da decisão retro/anexo, bem 

como para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, oportunidade em que poderá oferecer Embargos à Execução, 

por escrito ou verbalmente, nos termos do Art. 52, IX da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-76.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR OAB - MT0010777A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: DEBORA NAYARA DOS 

SANTOS ALMEIDA Dados  do  P rocesso :  P rocesso : 

8010182-76.2011.8.11.0086 Valor causa: R$ 20.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/11/2018 Hora: 15:20 REQUERENTE: 

DEBORA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: EDSON MACHADO BARRETO - MT0012420A Nome: 

DEBORA NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA Endereço: Rua DAS 

PALMEIRAS, 466-N, N, JARDIM II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: VILMAR PIRES Advogado do(a) REQUERIDO: DEJAIR 

ROBERTO LIU JUNIOR - MT0010777A Nome: VILMAR PIRES Endereço: 

Estrada MT 235, KM 40 - RODOVIA DA PRODUCAO, S/N, RESTAURANTE 

PIRES-BAR DO ORELHA, ZONA RURAL - COM. NOVO HORIZONTE, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: DEBORA 

NAYARA DOS SANTOS ALMEIDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

4 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010261-55.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PRETTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT0014594A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPLOSAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICIQUELI DE OLIVEIRA GRISOSTE FIGUEIREDO OAB - MT0013325A 

(ADVOGADO)

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: SERGIO PRETTO - ME Dados do 

Processo: Processo: 8010261-55.2011.8.11.0086 Valor causa: R$ 

2.507,52 Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Audiência: 

Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 13/11/2018 Hora: 16:20 

EXEQUENTE: SERGIO PRETTO - ME Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ 

PEDRO FRANZ - MT0014594A-O Nome: SERGIO PRETTO - ME Endereço: 

Avenida DOS BEIJA FLORES, 107, N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 EXECUTADO: EXPLOSAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 

LTDA - EPP Advogados do(a) EXECUTADO: GLEICIQUELI DE OLIVEIRA 

GRISOSTE FIGUEIREDO - MT0013325A, ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

MT0013827S Nome: EXPLOSAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 

EPP Endereço: Rua SAO FLORENCIO, 235, VILA SALETE, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 03615-000 Senhor(a): EXEQUENTE: SERGIO PRETTO - ME 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010261-55.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PRETTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT0014594A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPLOSAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLEICIQUELI DE OLIVEIRA GRISOSTE FIGUEIREDO OAB - MT0013325A 

(ADVOGADO)

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: EXPLOSAO DISTRIBUIDORA DE 

AUTO PECAS LTDA - EPP Dados do Processo: Processo: 

8010261-55.2011.8.11.0086 Valor causa: R$ 2.507,52 Espécie/Assunto: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 13/11/2018 Hora: 16:20 EXEQUENTE: SERGIO PRETTO - 

ME Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ PEDRO FRANZ - MT0014594A-O 

Nome: SERGIO PRETTO - ME Endereço: Avenida DOS BEIJA FLORES, 107, 

N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: 

EXPLOSAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP Advogados 

do(a) EXECUTADO: GLEICIQUELI DE OLIVEIRA GRISOSTE FIGUEIREDO - 

MT0013325A, ALEX BRESCOVIT MACIEL - MT0013827S Nome: 

EXPLOSAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP Endereço: Rua 

SAO FLORENCIO, 235, VILA SALETE, SÃO PAULO - SP - CEP: 03615-000 

Senhor(a): EXECUTADO: EXPLOSAO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 

LTDA - EPP Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

EXECUTADO, de todo o teor da decisão retro/anexo, bem como para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, oportunidade em 

que poderá oferecer Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, 

nos termos do Art. 52, IX da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) 

o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 4 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-76.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO)

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MUTUM COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME Dados do Processo: Processo: 

8010279-76.2011.8.11.0086 Valor causa: R$ 422,75 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

MUTUM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

Advogados do(a) REQUERENTE: KATIA DE CAMARGO - MT17756/O, 

ALEX BRESCOVIT MACIEL - MT0013827S Nome: MUTUM COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME Endereço: Avenida DOS 

UIRAPURUS, 128N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: JOSE CLAUDIO DA SILVA Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: JOSE CLAUDIO DA SILVA Endereço: Rua DOS JATOBAS, 372W, 

BELA VISTA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nos termos da 

legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da EXECUÇÃO 

acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

acerca do resultado negativo da tentativa de Penhora Online efetuada, 

para que informe bens (e sua respetiva localização) da Parte Executada 

passíveis de penhora, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ELEBROK (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: LUIZ DELMONDES DE SOUZA - 

ME Dados do Processo: Processo: 1000085-92.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 720,65 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/11/2018 Hora: 17:20 REQUERENTE: LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - 

MT21741/O Nome: LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME Endereço: Av. 

Perimetral das Samambaias, 815, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: OSVALDO ELEBROK Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: OSVALDO ELEBROK Endereço: RUA DAS 

CEREJEIRAS, N 73N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): REQUERENTE: LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCIELE DE FIGUEIREDO LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JOYCIELE DE FIGUEIREDO 

LEMES Dados do Processo: Processo: 1000796-34.2017.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 14.055,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

13/11/2018 Hora: 17:40 REQUERENTE: JOYCIELE DE FIGUEIREDO LEMES 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A 

Nome: JOYCIELE DE FIGUEIREDO LEMES Endereço: RUA DAS SETE 

COPAS, 2188, JD IMPERIAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Advogado 

do(a) REQUERIDO: Nome: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Endereço: RUA REGENTE FEIJÓ, N 166, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - 
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CEP: 20060-060 Senhor(a): REQUERENTE: JOYCIELE DE FIGUEIREDO 

LEMES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERVAL FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: LUIZ DELMONDES DE SOUZA - 

ME Dados do Processo: Processo: 1000086-77.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 1.843,62 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

14/11/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME 

Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA LUIZA GONCALES SANTOS - 

MT21741/O Nome: LUIZ DELMONDES DE SOUZA - ME Endereço: Av. 

Perimetral das Samambaias, 815, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: ROBERVAL FERNANDES DA SILVA Advogado 

do(a) REQUERIDO: Nome: ROBERVAL FERNANDES DA SILVA Endereço: 

Av. Perimetral das Samambaias, 3367, N, Jardim das Palmeiras, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: LUIZ 

DELMONDES DE SOUZA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

4 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-49.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

LEIDIANE DUARTE DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CONCRELUCAS CONCRETOS 

USINADOS LTDA, CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA Dados 

do Processo: Processo: 8010112-49.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

14.820,03 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

14/11/2018 Hora: 13:20 Tipo: Conciliação Sala: Migração do PROJUDI Data: 

30/05/2017 Hora: 14:00 REQUERENTE: CONCRELUCAS CONCRETOS 

USINADOS LTDA, CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA 

Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - 

MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A Advogados do(a) 

REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A Nome: CONCRELUCAS 

CONCRETOS USINADOS LTDA Endereço: Avenida MARANHAO, 817N, 

DISTRITO INDUSTRIAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: 

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA Endereço: Rua DOS 

ANTURIOS, 3242-W, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

JOAO PAULO ALVES DE SOUZA, LEIDIANE DUARTE DA SILVA SOUZA 

Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: JOAO 

PAULO ALVES DE SOUZA Endereço: Avenida das Garças, 569-N, Jardim 

II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nome: LEIDIANE DUARTE DA 

SILVA SOUZA Endereço: RUA DAS PALMEIRAS, 549, NOVO TEMPO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78042-340 Senhor(a): REQUERENTE: CONCRELUCAS 

CONCRETOS USINADOS LTDA, CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS 

LTDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CEZAR VILHALBA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: COOPERATIVA MUTUENSE DE 

TRABALHO - COOMUSERV Dados do Processo: Processo: 

8010025-93.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 14.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 14/11/2018 Hora: 13:40 REQUERENTE: 

COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV Advogados 

do(a) REQUERENTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, 

THIAGO PERTILE BORDA - MT0021017A Nome: COOPERATIVA 

MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV Endereço: Rua DAS 

SIBIPIRUNAS, 679W, PARQUE DO SOL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: MARCOS CEZAR VILHALBA DOS SANTOS 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: MARCOS CEZAR VILHALBA DOS 

SANTOS Endereço: Rua DAS ACEROLAS, 1956W, RESIDENCIAL 

IMPERIAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: 

COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 
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contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MARIA DO AMPARO DA 

CONCEICAO Dados do Processo: Processo: 1000377-14.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 14/11/2018 Hora: 14:00 REQUERENTE: MARIA DO 

AMPARO DA CONCEICAO Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A Nome: MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO Endereço: Rua 

das Sete Copas, 2174W, Jardim Imperial, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO 

EIRELI - ME Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: M. DE C. ALMEIDA 

COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME Endereço: RUA RIO TIBRE, 483, 

NOVO RIACHO, CONTAGEM - MG - CEP: 32280-590 Senhor(a): 

REQUERENTE: MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 4 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000742-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO STRUJAK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILDO SOUZA SIMOES (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MARCELO STRUJAK Dados do 

Processo: Processo: 1000742-68.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

37.480,00 Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241) Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 14/11/2018 Hora: 14:20 REQUERENTE: MARCELO 

STRUJAK Advogados do(a) REQUERENTE: PAULO DE MORAIS ALMEIDA 

JÚNIOR - MT0013044A-O, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A Nome: MARCELO STRUJAK Endereço: RUA DAS 

AMENDOAS, 881 W, W, RESIDENCIAL DOS BURITIS, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ADAILDO SOUZA SIMOES Advogado 

do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: BV FINANCEIRA 

SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: RUA CANDIDO 

MARIANO, 388, - ATÉ 887/888, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-150 Nome: ADAILDO SOUZA SIMOES Endereço: RUA 12N, 105, 

BOM JESUS, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Senhor(a): 

REQUERENTE: MARCELO STRUJAK Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

4 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Comarca de Nova Xavantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-68.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Número do 

Processo: 8010132-68.2017.8.11.0012, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: ELIAS VIEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da revelia. O 

Reclamado, nos moldes do Enunciado nº 01 do Juizado Especial da 

Fazenda Pública poderá ser dispensado da realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (APROVADO XIII 

ENCONTRO – CUIABÁ). No caso em tela, embora devidamente citado, 

deixou de apresentar defesa, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei 

nº 9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS POR PROTESTO INDEVIDO com pedido de tutela de 

urgência, proposta por ELIAS VIEIRA DA SILVA em desfavor de ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos já qualificados. Aduz a parte autora que, após 

o término da ação de Divorcio Litigioso foi intimado através de carta 

precatória para efetuar o pagamento de taxa judiciária no valor de R$ 

844,85, custas judicias de R$ 1.132,90 e ao Cartório Distribuidor R$ 

100,45. Afirma que o pagamento da taxa judiciaria e ao Cartório 

distribuidor foram realizados em 25/01/2016 e o pagamento das custas 

judiciais em fevereiro/2016. Porém, foi surpreendido ao descobrir protesto 

em seu CPF no Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças – MT, efetivado 

pelo TJMT – FUNAJURIS, referente à cobrança de taxa judiciária de R$ 

844,85 e custas judicias de R$ 1.132,90. Ocorre que os referidos títulos 

foram protestados, mesmo estando liquidadas. Pois bem. O autor faz 

prova do pagamento dos valores cobrados, conforme comprovantes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 202 de 252



juntados no Id 7865718. Assim, uma vez comprovado pelo Autor a 

subsistência da dívida e pagamento, cumpre à parte ré, ora REVEL, 

provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do NCPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Por fim, os 

danos morais são devidos, embora não na cifra inicialmente pretendida, 

diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, da sensação de 

impotência, da humilhação, experimentados pelo consumidor, na via crucis 

que percorreu, tentando solucionar o impasse. Pelo exposto, OPINO pelo 

julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - RATIFICAR a 

liminar deferida (Id 9573742); - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito [1]Nesse sentido, a 

súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-23.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE EMILIO MORELLO DIEHL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PIRES OAB - MT12488/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RODRIGUES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que, a parte reclamada ainda 

não foi intimada da sentença constante do Id. 7929478, visto que seu 

advogado ainda não estava habilitado no presente feito, motivo pelo qual 

expeço-lhe intimação da sentença. Ante a determinação da MMª. Juíza (Id. 

12235137), fica o autor intimado, ainda, a apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto pela parte promovida (Id. 8047988). Decorrido o prazo 

supra, encaminhem-se os autos para a Egrégia Turma Recursal. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 9 de maio de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-98.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS LIDIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUAN CARLOS ARAUJO E LIMA OAB - MT22247/O (ADVOGADO)

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW YORK TRADING COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 

2018, às 07h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-98.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS LIDIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUAN CARLOS ARAUJO E LIMA OAB - MT22247/O (ADVOGADO)

GILVANY CAETANO DE BRITO OAB - MT0022744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEW YORK TRADING COMERCIO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 

2018, às 07h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J C CAPELARI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO)

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUISMAR BERNARDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 

2018, às 08h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

J C CAPELARI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO)

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUISMAR BERNARDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 

2018, às 08h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-63.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLATE AIRES DE ALMEIDA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 
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(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 

2018, às 08h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000030-72.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BOMFIM CONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 

2018, às 08h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000027-20.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ODETE VIEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURINHO CARDOSO DE LIMA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 

2018, às 09h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-06.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMA FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

WERICK DINHO MENDANHA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS OAB - MT0002895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANE VEICULOS E PNEUS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 03 de julho de 

2018, às 09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 9 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010349-82.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR JUNIOR FERNANDES CORANDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO VERGINIO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO)

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 12655850), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do pedido, no valor de R$=5.172,92= (cinco mil cento e setenta 

e dois reais e noventa e dois centavos), devidamente atualizado até o dia 

11/04/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 9 de maio 

de 2018 Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-89.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL BARROS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010495-89.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 4.500,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO, FORMAÇÃO, SUSPENSÃO E 

EXTINÇÃO DO PROCESSO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LOCATELLI MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP 

Parte Ré: REQUERIDO: DORIVAL BARROS DE CARVALHO Vistos. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. No que diz 

respeito às preliminares suscitadas pelo Reclamado, não devem 

prosperar, uma vez que se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas. Noticia o reclamante que é credor do reclamado na importância 

de R$ 3.563,35 (três mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e cinco 

centavos), valor originado da venda de materiais para construções e 

ferramentas, tais como: cimentos, portas, fechaduras, fios, disjuntores, 

serra mármore “3/8” 220 V, dentre tantos outros comercializados na loja. 

Em suma, o reclamado em sede de defesa afirma passar por dificuldades 

financeiras. Aduz que não questiona a legitimidade da dívida, mas sim a 

intransigência da parte autora em não conceder 10% de desconto sobre o 

valor. Após análise dos autos e da oitiva das testemunhas, restou 

comprovada a dívida (Id 7943304). Não havendo a parte ré demonstrado 

fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do NCPC, impõe-se o acolhimento da pretensão autoral. Ante 

o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para CONDENAR o 

reclamado ao pagamento da quantia de R$ 3.563,35 (três mil quinhentos e 

sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), acrescida de juros legais 

de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do respectivo 

vencimento do título. Sem condenação em custas e honorários, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 
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PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010832-89.2010.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO CLARINDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO AMILCAR NEDEL OAB - MT0003483A (ADVOGADO)

JOSIMAR LOULA FILHO OAB - MT14290/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANDERSON MANOEL PEREIRA NETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT0009565A (ADVOGADO)

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar as contrarrazões, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000593-63.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME KARPINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000593-63.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: GUILHERME KARPINSKI 

Cumpra-se servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo. , 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000594-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PEREIRA DE MORAES (ORDENADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000594-48.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: ORDENANTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 

Parte Ré: ORDENADO: VALDECIR PEREIRA DE MORAES Cumpra-se 

servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com nossas 

homenagens de estilo. , 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000596-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA (ORDENADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000596-18.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: ORDENANTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 

Parte Ré: ORDENADO: ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA Cumpra-se 

servindo a presente como mandado. Após, devolva-se com nossas 

homenagens de estilo. , 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000600-55.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO 

GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E B DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000600-55.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: E 

B DA SILVA & CIA LTDA - ME Cumpra-se servindo o presente como 

mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 9 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000601-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS SPOLADORE & ARAUJO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000601-40.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA Parte Ré: 

REQUERIDO: LUIZ CARLOS SPOLADORE & ARAUJO LTDA - ME 

Cumpra-se servindo o presente como mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens de estilo. , 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000602-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO TEOFILO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000602-25.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA Parte Ré: 

REQUERIDO: LAZARO TEOFILO DE SOUZA Cumpra-se servindo o 

presente como mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de 

estilo. , 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000604-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000604-92.2018.8.11.0013. Partes do 
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processo: Parte Autora: REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

Parte Ré: REQUERIDO: ZAQUEU MARTINS Cumpra-se servindo o presente 

como mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de estilo. , 9 

de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000605-77.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANDE JOSE DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANDE JOSE DE FREITAS OAB - PR63951 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO MOREIRA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000605-77.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIVANDE JOSE DE FREITAS Parte 

Ré: REQUERIDO: ADALBERTO MOREIRA DIAS Cumpra-se servindo o 

presente como mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens de 

estilo. , 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000607-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIANO ARRUDA BANA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000607-47.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOJAO DOS MOVEIS LTDA Parte 

Ré: REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL Cumpra-se servindo o 

presente como mandado. Após, devolva-se com nosas homenagens de 

estilo. , 9 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000608-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000608-32.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: FABRICIO DE ALMEIDA 

TEIXEIRA Cumpra-se servindo o presente como mandado. Após, 

devolva-se com nosas homenagens de estilo. , 9 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000609-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE VIEIRA GONZAGA GASPAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000609-17.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO 

DO MATO GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: ALICE VIEIRA GONZAGA 

GASPAR Cumpra-se servindo o presente como mandado. Após, 

devolva-se com nosas homenagens de estilo. , 9 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000610-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LIBORIO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000610-02.2018.8.11.0013. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCISCO LIBORIO DA SILVA 

FILHO Parte Ré: REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Cumpra-se servindo o presente como mandado. Após, 

devolva-se com nosas homenagens de estilo. , 9 de maio de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010469-88.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULINO SOARES DE ANDRADE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010756-51.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DEMARCHI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-79.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TALILA MENEZES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-17.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MISLENE GARCIA MARIANO HERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010869-05.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

L P COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRENDENE S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IANA HEDUYNA PAES LUCAS OAB - MT17699/O (ADVOGADO)

ROBERTA DRESCH OAB - RS88561 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-46.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERALDA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-83.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EBERTON LIMEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-08.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO APARECIDO TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON FERREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-61.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-37.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-71.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUKAS RODRIGUES DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Cumpra-se v. acórdão. Às partes para prosseguimento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR FLORES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida do Despacho retro.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000152-53.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAY HANAUER AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DOS SANTOS CARDOSO OAB - RS0062666A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se para cumprimento da sentença sob pena de multa.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LEMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se para cumprimento da sentença sob pena de multa.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-46.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ REIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se para cumprimento da sentença sob pena de multa.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-84.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA OAB - MT0009578A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMEL COMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT0011322A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Intime-se para cumprimento da sentença sob pena de multa.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000748-03.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRIANA APARECIDA MARIANO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 
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manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-18.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA HELENA VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 
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ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-27.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 
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Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-55.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 
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parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-25.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JERRE MAICON CHUBE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-92.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SURUBI JAVANU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 
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processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-85.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ARAUJO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 
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de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-70.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIODETH DORNELLES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 
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CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CUNHA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
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PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 

interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-38.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Dispensado o Relatório na forma do art.38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Insta salientar que o procedimento virtual se encontra paralisado 

há mais de 30 dias, embora a parte Requerente tenha habilitado advogado 

que ciente da intimação para se manifestar, permaneceu inerte. A Lei 

9.099/95 prescreve no §1º do art.51, que a extinção do processo nos 

casos previstos em lei, independe de prévia intimação pessoal das partes, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: .......................................................................... § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ressalta-se que a mencionada norma visa a dar efetividade 

aos princípios orientadores dos processos que tramitam nos Juizados 

Especiais, mormente os da informalidade, celeridade e economia 

processual (artigo 2º da Lei nº 9.099/95). De fato, ao que se infere da 

leitura do artigo 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95, tratou o legislador de 

disciplinar a matéria relativa à extinção do processo de maneira específica 

e diversa daquela constante do estatuto processual civil, não deixando, 

por isso, margens à sua aplicação subsidiária. Veja-se que, de acordo 

com a supracitada norma, em qualquer hipótese, a extinção do processo 

não dependerá da prévia intimação pessoal das partes, o que, realmente, 

nos leva à indubitável conclusão de que a norma especial não deixou 

espaço para o emprego subsidiário do CPC nesses casos. A aplicação do 

Código de Processo Civil aos processos de competência dos Juizados 

Especiais é subsidiária, não se mostrando possível, nas hipóteses em que 

há regramento específico na Lei nº 9.099/95. Vale destacar, ainda, o fato 

de o artigo 51, § 1º, da lei 9.099/95 aplicar-se a toda e qualquer espécie 

de demanda que se submeta à competência dos Juizados Especiais, seja 

ela de conhecimento ou de execução. Reitere-se que tal interpretação 

dada à lei está em consonância com os princípios da simplicidade, da 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que informam o 

processo nos Juizados Especiais, a teor do art. 2º, da Lei nº 9.099/95. 

Nesse mesmo sentido já decidiu a egrégias Turmas Recursais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal: PROCESSO CIVIL NO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA 

CELERIDADE NO JEC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Injustificada a irresignação 

recursal, quando a parte, ciente do deferimento do prazo que ela própria 

requereu para cumprir determinado ato processual, induvidosamente 

abandona o processo de execução por longo tempo – MAIS DE CINCO 

MESES -, o que revela seu evidente descaso e indiscutível desinteresse 

no normal prosseguimento e encerramento do feito executório, em 

manifesto prejuízo aos princípios que norteiam o microssistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, mormente o da celeridade na conclusão efetiva 

dos casos em julgamento (art. 2º). 2. Ademais, o teor do §1º do art. 51 da 

Lei 9.099/95 não admite outra interpretação: “A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes”. 3. Recurso conhecido e improvido. (Classe do Processo: 

APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL 20000110691053ACJ DF. 

Registro do Acórdão Número: 177120. Data de Julgamento: 13/08/2003. 

Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F. Relator: BENITO AUGUSTO TIEZZI. Publicação no DJU: 

26/08/2003 Pág. : 113. Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 

na Seção 3). Disponível em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. 

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA 

CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DAS 

PARTES. REGRA ESPECÍFICA DA LEI DE REGÊNCIA. 1. SE O AUTOR 

ABANDONA A CAUSA, DEIXANDO DE CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES 

JUDICIAIS, O CASO É DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, COMO QUER O 

ART.267, INCISO III, DO CPC, NA FORMA DO QUE ESTABELECE O ART.51, 

CAPUT, DA LEI N.º 9.099/95. ENTRETANTO, NÃO É NECESSÁRIA A 

PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES A PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, EM FACE DA REGRA ESPECÍFICA ESTAMPADA NO ART. 51, § 1º, 

DA LEI DE REGÊNCIA. 2. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA 

CONFIRMADA. (Classe do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO 

ESPECIAL 20000060000103ACJ DF. Registro do Acórdão Número: 

153973. Data de Julgamento: 25/09/2001. Órgão Julgador: Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F. Relator: 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. Publicação no DJU: 29/05/2002. Pág.: 55. 

Até 31/12/1993 na Seção 2, a partir de 01/01/1994 na Seção 3). Disponível 

em www.tjdf.gov.br, acesso em 06.12.2005. No mesmo sentido, a Turma 

Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso: Número: 1825 Ano: 2010 

Magistrado DR. EVINER VALÉRIO PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE 

PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ART. 267, III, CPC. 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHEIDA. 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO 

AT. 51, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI 9.099/95. 1. Para extinção do 

processo de execução, por alegada inércia do exeqüente em 

movimentá-lo, não é imprescindível a sua intimação pessoal, nos termos do 

art. 267, § 1º, do CPC, bastando a intimação do advogado constituído, por 

expressa norma inserta no art. 51, parágrafo primeiro, da Lei 9.099/95. A 

propósito, eis a doutrina: "Em qualquer das hipóteses previstas em Lei 

para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, desde que 

configurada a situação específica, o juiz extinguirá o processo de ofício, 

independente de ser a parte interessada ou seus sucessores intimados 

pessoalmente. Não se aplica, portanto, o art. 267, parágrafo primeiro, do 

CPC" (Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias Figueira Júnior, in 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, quinta edição, página 

333). 2. No caso dos autos, foram desconstituídas as penhoras iniciais 

(fls. 101) e contra essa decisão a parte ora recorrente não se insurgiu, 

tendo tentada a penhora on line, também sem sucesso (fls. 103). Diante 

disso, o juízo determinou a intimação para manifesar em cinco dias acerca 

do prosseguimento do feito (fls. 105), tendo o advogado sido regularmente 

intimado, permanecendo inerte por quase um ano. Ademais, a parte 
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interessada, que deve ser ativa nos juizados especiais, permaneceu mais 

de ano sem comparecer aos autos, eis que antes desse despacho já 

estava ausente do processo. 3. A extinção do processo, neste caso, 

pode se dar até mesmo pelo dispositivo do artigo 53, parágrafo quarto, da 

Lei 9.099/95, eis que não encontrados bens penhoráveis e nem a parte 

interessada indicou outros bens à penhora. O processo não pode ficar 

indefinidamente no aguardo de surgirem bens penhoráveis, segundo a 

norma acima citada. Destarte, NÃO HÁ ÓBICE À PROPOSITURA DE NOVA 

AÇÃO DE EXECUÇÃO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O CREDOR 

VENHA A DESCOBRIR BENS EM NOME DO DEVEDOR. 4. Por tais motivos, 

NEGO PROVIMENTO ao recurso. 5. Condeno o recorrente em custas, cuja 

exigibilidade fica sobrestada na forma do artigo 12, da Lei 1.060/50. Deixo 

de condená-lo em honorários, ante a ausência de contra-razões pela 

parte recorrida. Isso Posto, Em virtude da paralisação do feito por mais de 

30 dias, em razão da inércia do requerente em dar prosseguimento ao 

feito, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro §1º 

do art.51 da Lei 9.099/95. P.R.Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-42.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROGERIO DAS FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de 1000338-42.2017.8.11.0013 REQUERENTE: FRANCISCO ROGERIO DAS 

FLORES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. S E N T E N Ç A Como 

preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. , 9 de maio de 2018 LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-33.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000358-33.2017.8.11.0013 REQUERENTE: 

ANDERSON DE JESUS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Como 

preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. PONTES E LACERDA, 9 de maio de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Comarca de Poxoréo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-43.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR APARECIDA REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerente, através de seu advogado, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, caput, §1º, do NCPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-54.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA ADRIELE PACHECO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA BARCELOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICHELE GULLI (TERCEIRO INTERESSADO)

TATIANA DE ALENCAR FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

NILSO LANDVOIGT DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8009999-54.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 14.836,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: THALYTA ADRIELE PACHECO LOPES Parte Ré: 

REQUERIDO: LAURA BARCELOS VISTO, Ante a devolução da carta 

precatória, INTIME-SE a parte requerida para, querendo, se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca de novo endereço da testemunha. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-86.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIFER COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PIMENTEL (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para dar andamento ao feito no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000152-56.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LOURACY BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o depósito efetuado.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010052-46.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO FERNANDES STRUZIATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR BERNARDI MARTELLO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência a dar regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010051-61.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY STRUZIATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR BERNARDI MARTELLO (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência a dar regular andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010366-21.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

F.Q. DO NASCIMENTO SOUSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SOUZA SERVICOS - ME (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o teor da certidão do(a) 

Sr(a) Oficial(a) de Justiça, no prazo da Lei.

Comarca de Vila Rica

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-63.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Nos termos do Art. 986 da CNGJ/MT, DESIGNO audiência de Conciliação, 

conforme pauta da Conciliadora, para o dia 05 de junho de 2018, às 10:00 

horas (Horário Oficial de Mato Grosso), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial, sito no Fórum local.

Primeira Entrância

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76987 Nr: 2481-43.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Paulo da Cruz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77328 Nr: 2659-89.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Ruiz Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78217 Nr: 3057-36.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Honorato

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95462 Nr: 3379-56.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Cabral

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimeire dos Santos Oliveira 

- OAB:MT 19226, Marco Antonio Corbelino - OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95691 Nr: 3503-39.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Rocha da Silva

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95700 Nr: 3507-76.2017.811.0038

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025310/5/2018 Página 218 de 252



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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elpidio Domingues

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

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

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95703 Nr: 3508-61.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Teófilo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95782 Nr: 3547-58.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Alves de Souza

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96308 Nr: 3766-71.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesus Machado Penha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96333 Nr: 3776-18.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erotildes Matias Leite

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96663 Nr: 3916-52.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Dias

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96849 Nr: 3987-54.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96850 Nr: 3988-39.2017.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Garbin

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97359 Nr: 217-19.2018.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdevino Custódio Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97602 Nr: 328-03.2018.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amadeu Nobokite

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97617 Nr: 332-40.2018.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Coelho

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 
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protocolada tempestivamente nos autos, ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97619 Nr: 334-10.2018.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Romanini de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97631 Nr: 337-62.2018.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alminda Maria de Carvalho Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97955 Nr: 517-78.2018.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Erazo Rengel, Adalberto de Melo Vieira Erazo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8969, Jair Roberto Marques - OAB:MT - 8969 B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99571 Nr: 1247-89.2018.811.0038

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabeth Ribeiro da Silva

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

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

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72603 Nr: 162-05.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Lopes Batista - ME, Diego Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72603 Nr: 162-05.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Lopes Batista - ME, Diego Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT-14258 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 389 da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o autor, para que efetue o pagamento das custas 

judiciais, concernente à distribuição da Carta Precatória expedida nos 

autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010338-38.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MAMEDES OAB - MT0004243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

CERTIFICO tempestividade do Recurso Inominado interposto pela 

requerida. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico tempestividade dos embargos declaratórios opostos pela 

requerida. Diante disso, INTIMO a parte contrária para, querendo, 

impugnar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-59.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto pelo requerente. 

Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, contrarrazoar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SINDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto pelo requerente. 

Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, contrarrazoar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 9 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-89.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 9 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BRASSOLOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 9 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BRASSOLOTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 9 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA OAB - MT21904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico tempestividade dos embargos declaratórios opostos pela 

requerida. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, impugnar.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000050-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ILTON JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA OAB - MT21904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico tempestividade dos embargos declaratórios opostos pela 

requerida. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, impugnar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Processo: 1000018-14.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico tempestividade dos embargos declaratórios, bem como da 

impugnação aos embargos. Além disso, certifico tempestividade do 

Recurso Inominado interposto pelo requerente. Diante disso, INTIMO a 

recorrida para, querendo, contrarrazoar. ARAPUTANGA, 9 de maio de 

2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

TELEFONE: (66) 32611273

Comarca de Arenápolis

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-15.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000031-15.2018.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença (ID 12662311) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-15.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000031-15.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença (ID 12662311) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-09.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JADER LUIZ BORGES CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010019-09.2016.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa do 

seu patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Comarca de Aripuanâ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-82.2012.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HAHN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE MADEIRAS 2 M LTDA - ME (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para se manifestar sobre o 

cumprimento negativo da carta precatória juntada retro, requerendo o que 

entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Brasnorte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-56.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010165-56.2015.8.11.0100; Valor causa: R$ 206,06; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSANGELA 

CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso (30/07/2015 – data do conhecimento da 

restrição, por não haver informação nos autos acerca da data da 

inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E assim o faço, com resolução de mérito, 

conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-56.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010165-56.2015.8.11.0100; Valor causa: R$ 206,06; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

TELEFONIA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSANGELA 

CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso (30/07/2015 – data do conhecimento da 

restrição, por não haver informação nos autos acerca da data da 

inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E assim o faço, com resolução de mérito, 

conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 
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projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 18 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-18.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010120-18.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

769,56 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME REQUERIDO: SIMONI SILVA DE 

OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: DEOCILDE BROHL - ME 

Endereço: Rua CASCAVEL, 1484, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 22/06/2018 às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Cotriguaçu

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000045-71.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS SABINO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI 

da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade intimar a parte requerente para comparecer a 

Audiência de Conciliação designada para o dia 03 de julho de 2018, às 

13h30min (MT). COTRIGUAÇU, 9 de maio de 2018. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA GENECI CASTANHA, 

S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 18 /2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Feliz Natal, do 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais....

CONSIDERANDO o ofício n. 961/2018-DCP-DMP Cia 0031539-74.2018, e a 

determinação do TCE – Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para 

que seja formada a Comissão Permanente de Inventário Físico Contábil – 

CIPF (Instrução Normativa SPA nº 01/2011), na comarca, a fim de 

proceder ao inventário no período de 07/05/2018 á 30/06/2018, em 

atendimento ao Plano de Gestão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR para compor a Comissão Permanente de Inventário 

Físico Contábil – CIPF, as seguintes servidoras:

I – Mailza Ramos de Araújo- Gestora Geral- Matricula 7693.

II –Dariléia da Silva de Melo- Gestora Administrativa - Matricula 26115.

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

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e Remetendo-se, ao 

Departamento de Material e Patrimônio do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Feliz Natal-MT, 08 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito De Direito/ Diretor do Foro

 PORTARIA Nº. 019/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, 

Meritíssimo Juiz De Direito e Diretor do Foro, da Comarca de Feliz Natal, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 Considerando, o teor do Ato nº 361/2018/DRH, datado de 23 de abril de 

2018, que nomeou o servidor Jeberson Teles de Abreu, para exercer o 

cargo de Analista Judiciário - PTJ, nesta comarca.

 RESOLVE:

 Art. 1º- LOTAR o servidor Jeberson Teles de Abreu, matricula 36762, na 

Secretaria da Vara Única/Juizado Especial desta Comarca, com efeitos a 

partir de 09/05/2018, data da assinatura do Termo de Posse, Compromisso 

e Exercício.

 Art. 2º- Publique-se, Registre-se e Cumpra-se remetendo cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Feliz Natal/MT. 09 de maio de 2018.

 JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 Juiz de Direito/Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000061-43.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA ANGELICA PAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 18/06/2018 AS 13:30 HORAS.

Comarca de Guiratinga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-58.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MACEDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Vistos, e etc.. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte requerente, embora devidamente intimada, na pessoa de seu 

Advogado constituído, para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante termo de audiência. Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 
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Publicação e registro pelo sistema do PJE. Guiratinga/MT, 03 de maio de 

2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-58.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MACEDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Vistos, e etc.. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A 

parte requerente, embora devidamente intimada, na pessoa de seu 

Advogado constituído, para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência, 

consoante termo de audiência. Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. 

Publicação e registro pelo sistema do PJE. Guiratinga/MT, 03 de maio de 

2018. AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-87.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LELITA MARIA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010113-87.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LELITA MARIA DA SILVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por LELITA MARIA DA SILVEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-87.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LELITA MARIA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010113-87.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LELITA MARIA DA SILVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por LELITA MARIA DA SILVEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-84.2017.8.11.0036
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JULIO CEZAR MORAES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010152-84.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JULIO CEZAR MORAES LOPES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JULIO CEZAR MORAES LOPES em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 
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MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010134-63.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA FRANCISCA AIRES DE ARQUIAS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARIA FRANCISCA AIRES DE ARQUIAS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 
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enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010134-63.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA FRANCISCA AIRES DE ARQUIAS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARIA FRANCISCA AIRES DE ARQUIAS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ONIAS SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010135-48.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ONIAS SOUZA MORAES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ONIAS SOUZA MORAES em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-48.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ONIAS SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010135-48.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ONIAS SOUZA MORAES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ONIAS SOUZA MORAES em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 
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incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010293-06.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA AUXILIADORA FERREIRA ALVES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARIA AUXILIADORA FERREIRA ALVES em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 
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modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010293-06.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA AUXILIADORA FERREIRA ALVES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARIA AUXILIADORA FERREIRA ALVES em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010124-19.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DAILI LOPES DEAQUINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por DAILI LOPES DEAQUINO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-19.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

DAILI LOPES DEAQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010124-19.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DAILI LOPES DEAQUINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por DAILI LOPES DEAQUINO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 
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conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 16/2018/ADM - Tornar público que a nomeação para atuar 

como defensor dativo se dará em favor de advogados, mediante inscrição 

e manifestação de interesse e compromisso de aceitar a designação ou, 

em situações excepcionais, comunicar por escrito, nos autos respectivos, 

os motivos da recusa.

* A Portaria nº 16/2018/ADM completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. º 015/2018/DF

O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA–MMº. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro em Substituição Legal nesta Comarca de Juscimeira, no 

uso de suas atribuições legais, e

 Considerando os termos da Portaria nº 497/2010/DGTJ, que recomenda 

procedimentos a serem adotados pelos gestores gerais quanto a 

designação de servidores para o exercício de função de confiança;

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora LUCILENE SOARES PANIAGO 

MASCARENHAS, Técnica Judiciária, matrícula nº 8094, para exercer o 

cargo de Gestor Judiciário Substituto (PDA-FC), com efeitos a partir da 

publicação desta.

 Art. 2º - REVOGAR a Portaria nº 005/2017/DF, de 30/01/2017, que 

designou o servidor LUCAS MARTINS MAIA DE OLIVEIRA, Analista 

Judiciário, matrícula nº 32890, para exercer o cargo de Gestor Judiciário 

(PDA-FC), com efeitos a partir de 7/5/2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Juscimeira, 3 de maio de 2018.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 Juiz de Direito-Diretor do Fórum em Subst. Legal

PORTARIA N. º 013/2018/CA

O Doutor VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA–MMº. Juiz de Direito e 

Diretor do Foro em Substituição Legal nesta Comarca de Juscimeira, no 

uso de suas atribuições legais, e

Considerando a orientação contida no Ofício Circular nº 17/2015-CRH, 

versando sobre procedimentos a serem adotados quanto a nomeação de 

servidores para o exercício de cargos em comissão;

 RESOLVE:

NOMEAR a senhora SIMONE LUIS DOS SANTOS, portadora do RG n° 

18710760/MT, CPF nº 031.251.961-32, nascida aos 8/2/1989 em 

Juscimeira/MT, para exercer o cargo em comissão Assessor de Gabinete I 

(PDA-CNE-VII), com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

Publique-se. Registre-se.

Juscimeira, 7 de maio de 2018.

 VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 Juiz de Direito-Diretor do Fórum em Subst. Legal

Comarca de Marcelândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000105-48.2017.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIEL WEBBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT22513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO WAGNER GAMBERO RODRIGUES (REQUERIDO)

GLAUCIA DOS REIS PAIXAO (REQUERIDO)
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CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação da advogada da parte 

autora para comparecer a audiência designada para o dia 17 de maio de 

2018 às 14:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-36.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS TRES GURI EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINOWIDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do advogado da parte 

autora para comparecer a audiência de conciliação designada para o dia 

05 de julho de 2018 às 14:55 horas

Comarca de Matupá

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-87.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EPC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA OAB - MT0020338A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado do Requerido, Dr. Tiago Henrique Pereira Sousa, 

OAB/MT n.º 20.338, para apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de revelia.

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 07/2018/DF - TESTE SELETIVO PARA CONCILIADOR - O 

Excelentíssimo Senhor Doutor Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Nova Ubiratã - MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, torna público o RESULTADO FINAL do 

Processo Seletivo para Conciliadores da Comarca de Nova Ubiratã - 2018, 

mediante as condições estabelecidas no Edital nº01/2018/DF, 

disponibilizado em 14.03.2018, no Diário da Justiça Eletrônico Ed. n. 10217.

* O Edital n° 07/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-30.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA PAVANETE FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Número do 

Processo: 8010118-30.2016.8.11.0106, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: 

LUDIMILA PAVANETE FIGUEREDO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

etc. A sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da 

Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com 

fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição. P.R.I. Expeça-se alvará 

para levantamento, pela parte exequente, da quantia depositada nos 

autos, se necessário. Após, ao arquivo, com baixa À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga Vistos. 

Após análise do processo e dos fundamentos aplicados na decisão 

ACOLHO integralmente as sugestões do Juiz Leigo e HOMOLOGO a 

sentença acima redigida para que produza seus regulares efeitos legais. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Pedra Preta

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-48.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUDI ESPINELA OAB - SP198153 (ADVOGADO)

MATEUS NOGUEIRA OAB - SP0346356A (ADVOGADO)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 9 de 

maio de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, para CUMPRIMENTO da 

SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. Processo: 

8020004-48.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 20.690,22; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIVALDO SOARES VIEIRA DE 

ATAHIDE Parte Ré: REQUERIDO: KABUM COMERCIO ELETRÔNICO S.A., 

ACBZ IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-48.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO SOARES VIEIRA DE ATAHIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS AUDI ESPINELA OAB - SP198153 (ADVOGADO)

MATEUS NOGUEIRA OAB - SP0346356A (ADVOGADO)

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA OAB - MT0014896A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8020004-48.2015.8.11.0022; Valor causa: R$ 20.690,22; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIVALDO SOARES 

VIEIRA DE ATAHIDE Parte Ré: REQUERIDO: KABUM COMERCIO 

ELETRÔNICO S.A., ACBZ IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, na qualidade 

de advogado, para CUMPRIMENTO da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 9 de maio 

de 2018. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA 

PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017303-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA GUIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de junho de 2018 as 15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012352-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de junho de 2018 as 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017955-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de junho de 2018 as 16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014178-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DUDEK MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0010180A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA RAMOS ZARBIM (REQUERIDO)

LUIZ CLAUDIO MARQUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

Junho de 2018, às 16:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018717-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SIDERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017584-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO OSVALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010723-50.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARQUES DA SILVA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

Junho de 2018, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017814-60.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017691-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000405-25.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXE ALEXANDRE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de setembro de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016949-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BARRETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013858-36.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA CESAR DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013847-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 14:00h.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017303-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA GUIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Poconé - 

MT Juizado Especial - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - RECLAMAÇÃO 

Poconé - MT, 9 de maio de 2018. Senhor(a) REQUERIDO: VIVO S.A. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o 

conteúdo da presente demanda, cuja cópia segue anexa como parte 

integrante desta carta, bem como para comparecer à AUDIÊNCIA, Tipo: 

Conciliação - Sala: Poconé - Data: 26/06/2018 - Hora: 15:50, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. NÚMERO DO PROCESSO: 

8017303-62.2016.8.11.0028 Promovente - Nome: ALEXSSANDRA GUIA 

SANTOS Endereço: Rua DESEMBARGADOR MARTINS, S/N, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Promovido(a) - Nome: VIVO 

S.A. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, Nº 1300, CUIABÁ - MT - CEP: 

78045-901 Advogado do(a) REQUERIDO: ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais e tratando-se de pessoa jurídica a 

respectiva Carta de Preposição. Este processo tramita através do sistema 

computacional E-CNJ (Processo Judicial Eletrônico - PJE), cujo endereço 

na web é HTTP://pje.tjmt.jus.br/pje/. Para cadastrar neste sistema 

compareça na sede deste Juízo. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao Juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1.5MB cada. Atenciosamente, ANTÔNIO JOSÉ 

IZIDRO DA SILVA Gestor Judiciário Sede do juizado e Informações: 

Avenida Dom Aquino - Nº 372, Centro, Poconé-MT., CEP - 78175000 - 

Fone: 065 3345-1507/2022/1919.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012119-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE AQUINO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012119-91.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDINEIA DE AQUINO NUNES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 
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2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 
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Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000226-95.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. D. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000226-95.2018.8.11.0059. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NILVA MENDES DE OLIVEIRA 

Parte Ré: RÉU: FERNANDO BATISTA DE JESUS Trata-se de ação de 

execução de alimentos fundada em título extrajudicial. Entretanto, 

compulsados os autos, verifica-se que o exequente não especificou por 

qual rito protocolou a demanda, se é pela prisão (arts. 911/912); IV) ou 

penhora (art. 913), visto que anexou planilha do débito que compreende 

os meses de dezembro de 2015, janeiro a dezembro de 2016, janeiro a 

dezembro de 2017 e janeiro a abril de 2018. Contudo, pugna para que, em 

três dias, o devedor pague toda quantia, sob pena de prisão. Assim, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de esclarecer o rito da demanda, ressalvando que ritos 

distintos não devem estar presentes na mesma ação. Decorrido o lapso 

temporal acima, retornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-39.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COELHO DE AGUIAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000135-39.2017.8.11.0059. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARILENE COELHO DE AGUIAR ALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. Tendo em 

vista que a carta de citação/intimação foi enviada para empresa diversa 

da requerida (ID. n.13038239), designo nova data para tentativa de 

conciliação, qual seja, dia 11 de junho de 2018, às 16h00 (horário oficial 

do estado de Mato Grosso). No mais, conste na citação/intimação as 

demais determinações contidas na decisão retro (deferimento da liminar e 

prazos). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-44.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELLI PEREIRA DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000210-44.2018.8.11.0059. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROZELLI PEREIRA DA SILVA BARBOSA Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 16h30min(horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-88.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN RUBENS PANTOJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000080-88.2017.8.11.0059. Partes do processo: Parte Autora: 
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REQUERENTE: LEONAN RUBENS PANTOJA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 18 de 

junho de 2018, às 12h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-73.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN RUBENS PANTOJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000081-73.2017.8.11.0059. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEONAN RUBENS PANTOJA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Recebo a inicial e designo audiência de conciliação para 

o dia 18 de junho de 2018, às 13h00min(horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-43.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN RUBENS PANTOJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000083-43.2017.8.11.0059. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEONAN RUBENS PANTOJA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Recebo a inicial e designo audiência de conciliação 

para o dia 18 de junho de 2018, às 13h30min(horário oficial do Estado de 

Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-57.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A S J SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000095-57.2017.8.11.0059. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: A S J SUPERMERCADOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Tendo em 

vista que a requerida só foi citada/intimada em data posterior a realização 

da audiência de conciliação, conforme AR anexado no ID n. 11918935, 

defiro integralmente o pedido retro. Assim sendo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 30 de maio de 2018, às 15h30 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-57.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A S J SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000095-57.2017.8.11.0059. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: A S J SUPERMERCADOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Tendo em 

vista que a requerida só foi citada/intimada em data posterior a realização 

da audiência de conciliação, conforme AR anexado no ID n. 11918935, 

defiro integralmente o pedido retro. Assim sendo, designo a audiência de 

conciliação para o dia 30 de maio de 2018, às 15h30 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-39.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE COELHO DE AGUIAR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000135-39.2017.8.11.0059 REQUERENTE: MARILENE COELHO 

DE AGUIAR ALVES REQUERIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMÉTICOS 

LTDA. MARILENE COELHO DE AGUIAR ALVES ajuizou Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido 

de Tutela Antecipada, em face de DISTRIBUIDORA JAFRA DE 

COSMÉTICOS LTDA, ambos qualificados nos autos. Aduziu a parte autora 

que em 09.06.2017 teve a negativação do seu nome junto ao 

SPC/SERASA, efetuada de forma indevida pela empresa demandada, uma 

vez que afirmou desconhecer a mencionada dívida no valor de R$ 

1.153,77 (um mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e sete 

centavos). Entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão de 

liminar para retirada ou suspensão da negativação do seu nome junto aos 

órgãos de restrição cadastral. É o breve relato. Decido. No que dispõe o 

art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 
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elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar uma sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. In 

casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a 

reinserção. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

o pedido de tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao 

crédito – SPC/SERASA, a exclusão do nome da Requerente dos seus 

bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da parte 

requerida DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMÉTICOS, no prazo de 10 (dez) 

dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que 

se abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Outrossim, designo audiência de 

conciliação para o dia 19 de fevereiro de 2017, às 18horas (horário oficial 

de Mato Grosso). Cite-se a requerida, via correio, e intime-se a parte 

autora. Às providências para a realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-57.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

A S J SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000095-57.2017.8.11.0059 REQUERENTE: A S J 

SUPERMERCADOS LTDA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ASJ SUPERMERCADOS LTDA - ME 

ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de 

Reparação Civil por Danos Morais C/C Antecipação de Tutela em face de 

ENERGISA MATOGROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos 

qualificados nos autos. Aduziu o autor que possui um imóvel comercial no 

município de Confresa/MT e mantêm relação de consumo com a requerida 

por anos, salientando que, em certa data, não comunicada anteriormente, 

a Energisa retirou o relógio medidor de energia elétrica do seu comércio e 

efetivou perícia técnica no equipamento de medição. Na sequência, 

informou que havia constatado uma diferença de energia não cobrada, 

ocasião em que o requerente foi surpreendido ao constatar uma fatura de 

energia elétrica do seu estabelecimento no valor de R$ 6.238,47(seis mil, 

duzentos e trinta oito reais e quarenta sete centavos) referente ao mês de 

agosto/2017. Entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão 

de liminar para manutenção de seu fornecimento de energia elétrica, bem 

como abster de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. É o 

breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto pela possibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica do seu estabelecimento comercial em razão da 

mencionada cobrança, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela 

eventual inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR COBRADO E O CONSUMO MENSAL DA 

UNIDADE CONSUMIDORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CPC – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a discrepância entre o valor 

cobrado nas faturas relativas aos meses passados em relação àquelas 

recentes, é possível o deferimento do pedido de antecipação da tutela 

formulado para proibir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

porquanto preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC." (TJMT, AI 

9983/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) Por outro 

lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o 

perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o 

exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência, determinando à empresa ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica da UC 6/1014695-9 em razão do débito 

descrito na inicial, bem como deixe de enviar o nome da parte autora para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por fim, 

designo audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2017, às 

18horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Cite-se a requerida, 

via correio, e intime-se a parte autora. Caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que 

se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é 

de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para apresentação da 

defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000095-23.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000095-23.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 792.245,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CORREÇÃO MONETÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: EZEQUIEL DA COSTA OLIVEIRA SERVICOS 

MEDICOS - ME Parte Ré: EXECUTADO: CONFRESA PREFEITURA 

MUNICIPAL Aqui se tem ação de execução contra a Fazenda Pública 

Municipal de Confresa/MT. Oportunizado ao requerente demonstrar que 

faria jus à concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, este 

manifestou-se requerendo o parcelamento das custas processuais de 

distribuição. Em vista disso, em conformidade com o disposto no artigo 98, 

§6º, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de parcelamento, 

devendo a demonstração do pagamento da primeira parcela e a emenda à 

inicial, nos termos expostos na decisão inaugural, serem promovidos até 
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dia 11/05/2018, prazo inicialmente conferido ao requerente para 

regularização da demanda. PORTO ALEGRE DO NORTE, 4 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000182-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI, TREVIZAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE SOUSA E SILVA OAB - MT21104/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DO NASCIMENTO VIEIRA ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000182-76.2018.8.11.0059; 

Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: DANIELLI, TREVIZAN & CIA LTDA - ME Parte Ré: 

EXECUTADO: MANOEL DO NASCIMENTO VIEIRA ARAUJO Aqui se tem 

ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela DANIELLI TREVISAN 

& CIA LTDA - ME em face de MANOEL DO NASCIMENTO VIEIRA ARAÚJO. 

1-Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição 

dos embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese 

do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. 2-Não noticiado o pagamento 

no prazo acima, proceda o Senhor Oficial de Justiça de imediato à penhora 

de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e intimando a 

parte executada na mesma oportunidade. 3-Havendo indicação de bens 

para penhora na inicial, deverá ser consignada no mandado, para 

observância do Senhor Oficial de Justiça. 4-Considerando que não há 

depositário judicial na Comarca, deverá o executado, no ato da penhora, 

indicar um possível depositário fiel dos bens. 5-Recaindo a penhora sobre 

bens imóveis, intime-se o cônjuge do executado, nos termos do artigo 842 

do Código de Processo Civil. 6-Acaso não seja encontrado o devedor, 

proceda o Senhor Oficial de Justiça ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução, observado o procedimento previsto no 

art. 830 do Código de Processo Civil. 7-Não encontrados bens suficientes 

para garantia da execução, deverá o Senhor Oficial de Justiça descrever 

na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do 

devedor (CPC, 836, § 1º). 8-Em conformidade com o disposto no art. 827, 

c/c art. 85, §§ 1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários 

em favor do advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em 

caso de pagamento no prazo assinalado. 9-Expeça-se certidão à que 

alude o artigo 828, do Código de Processo Civil. 10-Inclusão do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes, consoante disposto no artigo 

782, §3º, do CPC. PORTO ALEGRE DO NORTE, 4 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000208-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CARLOS ANTONIO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000208-74.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 10.123,05; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[NOTA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS 

LTDA Parte Ré: RÉU: RENATO CARLOS ANTONIO Aqui se revela ação 

monitória ajuizada por DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA CARRETAS LTDA em face de RENATO CARLOS 

ANTÔNIO. Cite-se a parte requerida para efetuar o pagamento da dívida 

com seus acréscimos legais, no prazo de quinze (15) dias, anotando-se, 

que, no caso de pronto pagamento, o requerido ficará isento de custas e 

honorários advocatícios. Conste, ainda, no mandado que, no prazo supra, 

o requerido poderá oferecer embargos. Em não havendo pagamento ou 

oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial”. Cite-se e intime-se, expedindo-se o necessário. PORTO 

ALEGRE DO NORTE, 4 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000220-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCE XAVIER MEDEIROS (EXECUTADO)

FRANCISCO JUSTINO MEDEIROS (EXECUTADO)

ELTON JUSTINO MEDEIROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000220-88.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 113.079,94; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: ELTON JUSTINO MEDEIROS, FRANCISCO JUSTINO 

MEDEIROS, DIRCE XAVIER MEDEIROS Aqui se tem ação de execução de 

título extrajudicial, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de 

ELTON JUSTINO MEDEIROS. 1-Cite-se a parte executada para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no 

mandado o prazo para oposição dos embargos, os quais não terão efeito 

suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do Código de Processo 

Civil. 2-Não noticiado o pagamento no prazo acima, proceda o Senhor 

Oficial de Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, 

lavrando o auto de penhora e intimando a parte executada na mesma 

oportunidade. 3-Havendo indicação de bens para penhora na inicial, 

deverá ser consignada no mandado, para observância do Senhor Oficial 

de Justiça. 4-Considerando que não há depositário judicial na Comarca, 

deverá o executado, no ato da penhora, indicar um possível depositário 

fiel dos bens. 5-Recaindo a penhora sobre bens imóveis, intime-se o 

cônjuge do executado, nos termos do artigo 842 do Código de Processo 

Civil. 6-Acaso não seja encontrado o devedor, proceda o Senhor Oficial 

de Justiça ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução, observado o procedimento previsto no art. 830 do Código de 

Processo Civil. 7-Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Senhor Oficial de Justiça descrever na certidão os 

bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor (CPC, 

836, § 1º). 8-Em conformidade com o disposto no art. 827, c/c art. 85, §§ 

1º e 2º, ambos do Código de Processo Civil, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado. 9-Expeça-se certidão à que alude o 

artigo 828, do Código de Processo Civil. 10-Inclusão do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes, consoante disposto no artigo 

782, §3º, do CPC. PORTO ALEGRE DO NORTE, 7 de maio de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000216-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO TSCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000216-51.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[RURAL (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: 
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AUTOR: ALFREDO TSCHA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não concilia-se e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito do autor na 

condição de idoso. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 21 de junho de 2018 às 15h30min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o 

rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Cite-se e intime-se a parte ré mediante remessa dos 

autos. PORTO ALEGRE DO NORTE, 7 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-07.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IVOLEIDE RIBAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000206-07.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 4.770,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: IVOLEIDE RIBAS DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui se revela 

ação para concessão de aposentadoria por invalidez. Inicialmente, defiro 

os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação do demandado, mediante remessa dos autos, para, 

querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se produção de 

prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar 

assistente técnico. Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte 

requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, bem como para 

que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, desde já, o Doutor 

Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 4939, para efetuar a perícia em data 

e horários oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em 

R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a elevação dos honorários 

além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades que tornam 

imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos médicos, 

como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, etc. Desse 

modo, a experiência tem mostrado que apenas com a promessa de 

elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de médicos. 2 – 

Deverá o perito responder aos quesitos formulados pelas partes. 3 - 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados. 4 – Instrua-se o ofício a ser 

remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes; 4 – 

Elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes para 

manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos. PORTO ALEGRE DO NORTE, 7 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000189-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000189-68.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE 

PEREIRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Aqui 

se tem ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada 

com ação de partilha de bens, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por GESO ANTÔNIO DOS SANTOS em face de EDNA MARIA TEIXEIRA 

REIS GOMES. Defiro ao requerente a concessão da gratuidade judiciária, 

nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. O 

requerente aduziu ter convivido em regime de união estável com a 

requerida por, aproximadamente, 11 (onze) anos, tendo a união se 

dissolvido em meados de 2006. Relatou-se na exordial que, à época da 

separação de fato, as partes teriam realizado a partilha dos bens 

adquiridos na constância da união, contudo, não teriam formalizado tal ato. 

A parte autora aduziu que em outubro de 2017 a requerida teria 

requisitado do Incra sua parcela no lote rural cedido ao casal em 2000. 

Contudo, alegou o requerente que a alusiva posse rural já teria sido objeto 

da partilha em 2006, de modo que a requerente não mais faz jus à 

qualquer parcela atinente ao lote. Diante de tais asserções, o requerente 

pugnou pela concessão de liminar para que a requerida se abstenha de 

realizar qualquer ato esbulhatório no lote rural cuja posse vem sendo 

exercida pelo autor. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no 

artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

análise, do perscrutar dos autos e dos documentos que acompanham a 

exordial, é patente a ausência da probabilidade do direito, eis que não há 

qualquer mínimo indício de que a demandada esteja praticando, ou em 

eminência de praticar qualquer ato que esbulhe a posse do requerente. 

Destarte, INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. 

Em prosseguimento, designo audiência de conciliação para o dia 29 de 

maio de 2018, às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cite-se a ré para comparecimento à audiência, devendo o mandado conter 

apenas os dados necessários ao postulante e à audiência, não podendo 

ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do artigo 695, §1º 

do Código de Processo Civil, ficando à ré, porém, assegurada a consulta 

ao processo a qualquer momento. Frise-se que deverá a citação ocorrer 

até o dia 25 de maio de 2018. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 4 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-29.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GESO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR OAB - MT0007006S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA MARIA TEIXEIRA REIS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000211-29.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[LIMINAR, 

Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GESO 

ANTONIO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: EDNA MARIA TEIXEIRA 

REIS GOMES Aqui se tem ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável, cumulada com ação de partilha de bens, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por GESO ANTÔNIO DOS SANTOS em face de EDNA 

MARIA TEIXEIRA REIS GOMES. Defiro ao requerente a concessão da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. O requerente aduziu ter convivido em regime de união 

estável com a requerida por, aproximadamente, 11 (onze) anos, tendo a 
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união se dissolvido em meados de 2006. Relatou-se na exordial que, à 

época da separação de fato, as partes teriam realizado a partilha dos 

bens adquiridos na constância da união, contudo, não teriam formalizado 

tal ato. A parte autora aduziu que em outubro de 2017 a requerida teria 

requisitado do Incra sua parcela no lote rural cedido ao casal em 2000. 

Contudo, alegou o requerente que a alusiva posse rural já teria sido objeto 

da partilha em 2006, de modo que a requerente não mais faz jus à 

qualquer parcela atinente ao lote. Diante de tais asserções, o requerente 

pugnou pela concessão de liminar para que a requerida se abstenha de 

realizar qualquer ato esbulhatório no lote rural cuja posse vem sendo 

exercida pelo autor. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no 

artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do 

direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em 

análise, do perscrutar dos autos e dos documentos que acompanham a 

exordial, é patente a ausência da probabilidade do direito, eis que não há 

qualquer mínimo indício de que a demandada esteja praticando, ou em 

eminência de praticar qualquer ato que esbulhe a posse do requerente. 

Destarte, INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. 

Em prosseguimento, designo audiência de conciliação para o dia 29 de 

maio de 2018, às 12h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cite-se a ré para comparecimento à audiência, devendo o mandado conter 

apenas os dados necessários ao postulante e à audiência, não podendo 

ser-lhe encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do artigo 695, §1º 

do Código de Processo Civil, ficando à ré, porém, assegurada a consulta 

ao processo a qualquer momento. Frise-se que deverá a citação ocorrer 

até o dia 25 de maio de 2018. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

PORTO ALEGRE DO NORTE, 4 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000092-68.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SILVA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000092-68.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JESSICA 

SILVA TORRES Parte Ré: RÉU: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Aqui se tem ação declaratória de inexistência de débito, cumulada 

com ação de indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, 

ajuizada por JÉSSICA SILVA TORRES em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A – CLARO TV. Inicialmente, defiro a gratuidade 

de judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Por conseguinte, analisando os autos, nota-se que há pedido de 

antecipação de tutela para exclusão de nome do consumidor de cadastros 

em órgãos de proteção de crédito. A requerente afirmou que ao tentar 

realizar uma compra à prazo em uma loja onde possuía crediário, foi 

informada acerca de uma restrição em seu nome. Disse também que a 

dívida seria indevida, não havendo motivos para tal inscrição, eis que 

nunca havia sequer utilizado os serviços fornecidos pela ré. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A parte autora, apesar de ter 

apresentado comprovantes que seu nome foi protestado, não colacionou 

nos autos qualquer indício de que o protesto é indevido, tampouco indício 

de inexistência de relação jurídica existente entre o autor e o requerido. 

Neste viés, embora tenha sido dito na exordial que “Autora JAMAIS utilizou 

dos serviços fornecidos pela empresa Ré, tampouco fez qualquer tipo de 

Contrato, seja por telefone, seja pessoalmente” [sic], ao final da petição 

inicial foi colacionado um boleto, com vencimento previsto para 

13/07/2016, e o respectivo comprovante de pagamento. Ante o exposto, 

não estando presentes os requisitos próprios, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO DE NOVA ANÁLISE JUDICIAL. De 

outro norte, designo audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, para o dia 19 de junho de 2018, às 13h30min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se o requerido a 

comparecer à audiência designada. Frise que a citação e intimação do 

requerido deverá ocorrer até dia 17 de maio de 2018. Consigne-se que em 

não havendo conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir da data 

da efetiva realização da audiência. Intime-se a requerente na pessoa de 

seu advogado. Cumpra-se, expedindo o necessário. PORTO ALEGRE DO 

NORTE, 7 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000107-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA SOARES MORAIS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000107-37.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELIZA SOARES MORAIS COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Aqui se tem ação de obrigação de fazer, 

cumulada com ação de indenização por danos morais e materiais com 

pedido liminar, ajuizada por ELIZA SOARES MORAIS COSTA em face do 

BANCO DO BRASIL S/A. Inicialmente, defiro a gratuidade de judiciária, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, analisando os autos, nota-se que há pedido de antecipação 

de tutela para que seja procedido o encerramento da conta da requerente 

junto ao banco réu. A autora aduziu ter formulado pedido de cancelamento 

de conta em janeiro/2018, entrementes, até a presente data, sua 

solicitação não teria sido aderida, situação que estaria ensejando a 

ocorrência de taxas e encargos financeiros provenientes da conta a qual 

se deseja o cancelamento. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Junto da exordial, a requerente apresentou um ‘Termo de Cancelamento a 

Pacote de Serviços’, por meio do qual solicitou o cancelamento da conta nº 

31739-X, agência 3989-6, datado de 23/01/2018. Embora tenha sido 

apresentado o documento supra, a requerente amealhou aos autos um 

ofício encaminhado pelo Banco do Brasil, datado de 07/02/2018, do qual 

extrai-se a informação de que teria sido, de fato, solicitado o 

cancelamento da conta em 23/01/2018, entrementes, em 26/01/2018, havia 

sido realizado um depósito no valor de R$5,00 (cinco reais) na conta 

bancária, o que inviabilizaria o cancelamento, posto ser necessário a 

conta estar zerada para adoção dos procedimentos respectivos de 

encerramento de conta. Neste viés, não existe no caderno processual 

informações de que a requerente tenha regularizado sua conta bancária 

para efetivação do cancelamento solicitado. Ante o exposto, não estando 

presentes os requisitos próprios, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO DE NOVA ANÁLISE JUDICIAL. De outro 

norte, designo audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do 

Código de Processo Civil, para o dia 19 de junho de 2018, às 14h00min, 

horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se o requerido a 

comparecer à audiência designada. Frise que a citação e intimação do 

requerido deverá ocorrer até dia 17 de maio de 2018. Consigne-se que em 

não havendo conciliação, o prazo para contestação fluirá a partir da data 

da efetiva realização da audiência. Intime-se a requerente na pessoa de 

seu advogado. Cumpra-se, expedindo o necessário. PORTO ALEGRE DO 

NORTE, 7 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000170-62.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INCLUSÃO INDEVIDA EM 
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CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S.A Aqui se tem ação declaratória de inexistência de relação jurídica, 

cumulada com ação de responsabilidade civil e indenização por danos 

morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por JOSÉ MONTEIRO 

DOS SANTOS em face de OI S/A. Inicialmente, defiro a gratuidade de 

judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte, analisando os autos, nota-se que há pedido de 

antecipação de tutela para exclusão de nome do consumidor de cadastros 

em órgãos de proteção de crédito. O requerente afirmou que ao tentar 

realizar uma compra à prazo em uma loja que possuía crediário, foi 

informado acerca de uma restrição em seu nome. Disse também que a 

dívida seria indevida, não havendo motivos para tal inscrição. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A parte autora, apesar de ter 

apresentado comprovantes que seu nome foi protestado, não colacionou 

nos autos qualquer indício de que o protesto é indevido, tampouco indício 

de inexistência de relação jurídica existente entre o autor e o requerido. 

Ademais, do extrato apresentado nos autos denota a existência de outra 

negativação em nome do autor, fato que, ao menos por ora, 

descaracteriza a existência do ‘perigo de dano ao resultado útil do 

processo’. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos próprios, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO DE NOVA 

ANÁLISE JUDICIAL. De outro norte, designo audiência de conciliação, nos 

termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, para o dia 19 de junho 

de 2018, às 14h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e 

intime-se o requerido a comparecer à audiência designada. Frise que a 

citação e intimação do requerido deverá ocorrer até dia 17 de maio de 

2018. Consigne-se que em não havendo conciliação, o prazo para 

contestação fluirá a partir da data da efetiva realização da audiência. 

Intime-se a requerente na pessoa de seu advogado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. PORTO ALEGRE DO NORTE, 7 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000171-47.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000171-47.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 23.850,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LOURDES PEREIRA DA MOTA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Aqui se tem ação declaratória 

de inexistência de débito, cumulado com pedido de cancelamento de 

protesto, cumulado com ação de indenização por danos morais com 

pedido liminar, ajuizada por MARIA DE LOURDES PEREIRA MOTA em face 

de BANCO BRADESCO S/A. Inicialmente, defiro a gratuidade de judiciária, 

nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, analisando os autos, nota-se que há pedido de antecipação 

de tutela para exclusão de nome do consumidor de cadastros em órgãos 

de proteção de crédito. Ressai da inicial que “A demanda se dá devido ao 

protesto indevido do CPF da requerente em razão de um cheque que 

voltou e fora sustado pela requerente por instrução do gerente do banco 

de sua localidade fez ainda um BO com a anuência do beneficiário do 

cheque ( anexo) fazendo uma declaração junto a policia civil para sustar o 

cheque por desacordo comercial e tal situação, diga-se por instrução do 

gerente local (o que poderá ser provado via prova testemunhal). 3. Tal 

situação informada ainda a parte requerida a parte requerente 

permaneceu tranqüila, até o dia em que por surpresa viu que há um 

protesto em seu nome, contudo ainda faz cinco anos que a requerente 

fora protestada em cartório o que não merece prosperar a publicidade do 

protesto. 4. Ressalta-se que o próprio beneficiário do cheque foi 

concordante com a sustação do cheque e com instrução do gerente local 

da epoca.” [sic] É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A parte autora, 

apesar de ter apresentado comprovantes que seu nome foi protestado, 

não colacionou nos autos qualquer indício de que o protesto é indevido. 

Ante o exposto, não estando presentes os requisitos próprios, INDEFIRO 

O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, SEM PREJUÍZO DE NOVA ANÁLISE 

JUDICIAL. De outro norte, designo audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, para o dia 19 de junho de 2018, às 

15h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se e intime-se o 

requerido a comparecer à audiência designada. Frise que a citação e 

intimação do requerido deverá ocorrer até dia 17 de maio de 2018. 

Consigne-se que em não havendo conciliação, o prazo para contestação 

fluirá a partir da data da efetiva realização da audiência. Intime-se a 

requerente na pessoa de seu advogado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. PORTO ALEGRE DO NORTE, 7 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000218-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GEOVANY LIBERAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000218-21.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 20.336,02; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: PAULO GEOVANY LIBERAL Parte Ré: RÉU: BANCO BMG Aqui se 

tem ação anulatória de relação jurídica, com pedido de tutela provisória, 

ajuizada por PAULO GEOVANY LIBERAL em face do Banco BMG S/A. 

Ressai da inicial que o requerente teria firmado contrato bancário com a 

ré, cujo objeto seria a concessão de cartão de crédito consignado. O 

requerente relatou que, através de um contato telefônico, realizou uma 

operação, por meio da qual o banco réu, em 13/09/2017, lhe disponibilizou 

o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), montante este que estaria sendo 

mensalmente descontado em folha de pagamento. Por conseguinte, em 

fevereiro/2018, o requerente teria verificado que, além do desconto 

referente ao empréstimo supramencionado, o banco requerido estaria 

descontando valores atinentes a um suposto empréstimo de R$15.000,00 

(quinze mil reais), realizado em 04/01/2018. O autor sustentou não ter 

realizado o segundo empréstimo, tampouco ter recebido em suas contas 

os valores respectivos, razão pela qual pugnou pela concessão de liminar 

para que o requerido se abstenha de efetuar o desconto do empréstimo 

indevido. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Junto da exordial, o 

requerente apresentou cópia de seus extratos bancários, referente ao 2º 

semestre de 2017 e 1º semestre de 2018. Da análise hercúlea aos 

documentos exibidos, verifica-se que, em que pese o banco demandado 

estar realizando mensalmente a cobrança do suposto empréstimo 

efetivado em 04/01/2018, não houve a efetiva transferência do valor 

respectivo para a conta do autor. Assim, estando demonstrado, ao menos 

por ora, que o empréstimo não fora disponibilizado ao requerente, não 

subsiste razões para que perdure a cobrança mensal. Sendo assim, com 

fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

antecipação da tutela para determinar que o Banco BMG S/A se abstenha 

de realizar o desconto em folha de pagamento de salário do autor relativo 

ao suposto empréstimo realizado por este em 04/01/2018, de modo a 

deixar, inclusive, de inscrever a quantia atinente ao aludido empréstimo 

como débito junto à fatura do cartão. Finalmente, designo audiência de 

conciliação, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil para o 

dia 28 de junho de 2018, às 16h00min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Cite-se e intime-se o requerido a comparecer à audiência 

designada. Frise que a citação e intimação do requerido deverá ocorrer 

até dia 28 de maio de 2018. Consigne-se que em não havendo conciliação, 

o prazo para contestação fluirá a partir da data da efetiva realização da 

audiência. Intime-se a requerente na pessoa de seu advogado. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. PORTO ALEGRE DO NORTE, 7 de 

maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000066-70.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABIGAIL PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000066-70.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 33.926,88; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: ABIGAIL PEREIRA DE SOUZA SENTENÇA 

RELATÓRIO Aqui se revela ação de busca e apreensão, ajuizada por CNF 

– ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA em face de 

ABIGAIL PEREIRA DE SOUZA. Antes de ser procedida a citação do 

demandado, a parte autora manifestou-se nos autos requerendo a 

extinção do feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro 

o pedido formulado pela parte autora. Sendo assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C. PORTO ALEGRE 

DO NORTE, 4 de maio de 2018.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 15 DIASProcesso: 56-28.2015.811.0098 

Código: 55163, FABIANO FERREIRA DA SILVA (Réu(s)), Cpf: 

03973054193, Rg: 19055560, Filiação: Sueli Ferreira e Ananias Cardoso 

da Silva, data de nascimento: 12/10/1993, brasileiro(a), natural de Mirassol 

D' Oeste-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65996860748, 

Endereço: Chacará Dente Show, Proximo A. Industria Adubo Guarani, 

Cidade: Rondonópolis-MT, CEP: 78293000, Resumo da Inicial: Consta dos 

incluso autos do inquérito policial 064/2014 que o réu conduziaum veículo 

automotor na via pública , na AV. 13 de Maio no Município de 

PortoEséridião-MT,veículo Honda/ CG 150, Titan KS, ano fabicação / 

modelo 2007/2007, cor vermelha , placa KAS0254 sob o efeito de álcool, 

em concentração superior aos 06( seis) decigramas permitidos 

pelalegislação, sendo incluso nas sanções do art. 306 e 309 ambos da 

Lwei 9503/1997 e Art. 331 doCódigo Penal , na forma do Art. 69 do mesmo 

codex.Despacho: Código nº 55163VISTOS ETC.,onsiderando que a peça 

inicial acusatória narra comperfeição a existência, em tese, de infração 

penal, apontando indícios suficientes de autoria, bemcomo atende aos 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, não ocorrendo, 

ademais,qualquer das hipóteses de sua rejeição previstas no artigo 395 

do mesmo Código, RECEBO ADENÚNCIA ofertada em desfavor de 

FABIANO FERREIRA DA SILVA, na forma em que foiproposta.Nos termos 

do artigo 396 do CPP, cite-se o acusado para responder a ação, por 

escrito, noprazo de 10 (dez) dias, que será contado a partir do efetivo 

cumprimento do mandado.Na resposta,o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse a sua defesa, 

oferecerdocumentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximode 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.Transcorrido o prazolegal, 

não apresentada resposta, o que deverá ser certificado, nomeio o 

Defensor Público atuantenesta Comarca, que terá vista dos autos, pelo 

prazo de 10 (dez) dias, para talfinalidade.Apresentada a defesa, ouça-se 

o representante do Ministério Público, sobre aspreliminares e documentos 

apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias.No mais, defiro 

osrequerimentos ministeriais de fls. 40 item II.Após, volte-me conclusos 

para designação deaudiência.Notifique-se o Ministério Público. 

Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião-MT, 4 de marçode 2015.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz SubstitutoE, para que chegue ao 

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

ignorância,expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu,ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 

CORREIA, digitei.Porto Esperidião, 09 de maio de 2018Fatima Adrielly Silva 

FreitaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.686/CNGC.

Processo: 229-28.2010.811.0098 Código: 29181 Vlr Causa: R$ 1.836,00 

Tipo: CívelR. C. C. (Executados(as)), brasileiro(a), convivente, Endereço: 

Rua Antonio Cardoso de Oliveira, N° 268, Bairro: Aeroporto, Cidade: Porto 

Esperidião-MT, CEP: 78240000. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S) por todo conteúdo da petição inicial, adiante resumida, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (Art. 829, 

caput e §1º, do CPC/2015), ficando advertido(s) de que, no caso de 

pronto pagamento dentro do prazo legal (03 dias), a verba honorária 

fixada no despacho inicial será reduzida pela metade (art. 827, caput, e § 

1º do CPC/2015), bem como, ainda, de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 dias, contados da expiração do prazo deste edital. Valor 

do Débito: 1.836,00 (Um mil e oitocentos e trinta e seis reais)Resumo da 

Inicial: A exequente com fulcro no Art, 733 do Código de Processo Civil, 

propôs,Ação de Execução de Prestação de em Alimentos, em desfavor do 

executado por ter sentenciadopor este juízo, que o mesmo pagaria o 

equivalente à 30% do salário mínimo, todavia o requeridonão vem 

cumprindo com as obrigações alimentícias desde o mês de janeiro de 2010 

até a presente data, requerendo por esse motivo a citação do executado 

por edital para que efetue o pagamento. ou justifique se pagou ou 

impossibilidade de fazê-lo.Despacho/Decisão: Primeiramente, observe-se 

que o presente processo deverá tramitar sob o pálio do segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 155, II do CPC. Considerando a 

imprescindibilidade de serem esgotados todos os meios convencionais de 

citação para, somente nesta hipótese, ser procedida à citação via edital 

[JTA 121/354; TFR-4.ª Turma, AC 97.356-MG], determino a extração de 

mandado para citação do requerido para, em 03 (três) dias, pagar os 

alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de efetuar o 

pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo prazo de 01 

(um) a 03 (três) meses, na forma do art. 733, § 1.º do CPC. Valor do 

débito: R$ 306,00 (trezentos e seis reais), referente aos meses de janeiro 

e fevereiro de 2.010. Saliento, por oportuno, que as prestações 

alimentícias vencidas durante o trâmite da execução deverão ser incluídas 

no saldo devedor para quitação [Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 

57.127, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 

27/06/2005; REsp n.º 505.173, 3.ª Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto 

Menezes Direito, j. em 25/05/2004, DJ de 02/08/2004].A propósito, 

concedo à requerente o beneplácito da assistência judiciária gratuita. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 60 DIAS AUTOS Nº 213-45.2008.811.0098 

– ID 26822ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL AUTOR(ES): Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso RÉU(S): Reginaldo Ramos de SouzaLuciane Maria de 

Oliveira INTIMANDO: Réu(s): LUCIANE MARIA DE OLIVEIRA Filiação: Nairo 

Antonio de Oliveira e Alaydia Maria de Jesus, data de nascimento: 

30/11/1984, brasileiro(a), natural de Porto esperidião-MT, convivente, do 

lar, Endereço: Fazenda Santa Cruz, Bairro: Zona Rural, Cidade: Vila 

Bela-MT, atualmente em lugar incerto.Réu(s): REGINALDO RAMOS DE 

SOUZA, Rg: 1.454.806-2 SSP MT Filiação: Neuza Ramos de Souza, data 

de nascimento: 27/8/1982, brasileiro(a), natural de Pontes e lacerda-MT, 

convivente, serviço gerais, Endereço: Fazenda Santa Cruz, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Vila Bela-MT, atuamente em lugar incerto.FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO dos Réus acima qualificados atualmente em lugar incerto, para 

que tomem conhecimento do inteiro teor da r. sentença prolatada nos 

autos acima indicados,abaixOtranscrita.DECISÃO/DESPACHO: Processo – 

Código n. 26822. Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 

Réus: Reginaldo Ramos de Souza e Luciane Maria de Oliveira. Cuida-se de 

ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso contra Reginaldo Ramos de Souza e Luciane Maria 

de Oliveira, devidamente qualificados, imputando-lhes a prática do fato 

típico previsto no artigo art. 136, §2º e §3º, do Código Penal, c/c com a 

agravante do art. 61, inciso II, "d" do mesmo codex. Narra a peça 

acusatória que em agosto de 2006, na Fazenda Maninho, localizada na 
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Comunidade do Papiro, no município de Porto Esperidião, os denunciados 

expuseram à perigo à vida de sua filha Nafatály Oliveira Souza, com 

apenas 11(onze) meses de idade, que estava sob a guarda destes, 

privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, que ocasionaram a 

morte da vítima. Consta da denúncia que os acusados não alimentavam 

devidamente a filha, fato que ocasionou a sua desnutrição, bem ainda de 

que estes a agrediram com imensa crueldade, por meio de chutes, 

beliscões e puxões, conforme se depreende das lesões especificadas no 

laudo pericial de fls. 25/69. Outrossim, consta ainda da denúncia, que os 

réus colocavam a vítima em qualquer lugar, sem se preocupar com a sua 

saúde e segurança, deixando-a jogada no chão deitada apenas em um 

lençol, motivo pelo qual, por diversas vezes, a menor sofreu fortes 

quedas dos degraus da porta da residência dos denunciados e, ainda, de 

uma rede. Por fim, ressumbra que por, diversas vezes, os denunciados 

deixaram a vitima sob os cuidados de Jenifer (filha apenas da 

denunciada), de apenas 4 (quatro) anos de idade. Diante de tais fatos, 

foram os réus denunciados nas sanções do artigo 136, §2º e §3º, todos 

do Código Penal e, ainda, com o emprego de meio cruel, disposto no art. 

61, inciso II, "d", do CP. A denúncia foi recebida em 14 de maio de 2008 

(fls. 116/117). Os réus foram interrogados às fls. 129/133. Defesa prévia 

dos acusados encartada às fls. 134/135. Durante a instrução processual 

foi inquirida, por precatória, a testemunha Dilermando Silva (fls. 149), e 

perante este Juízo, as testemunhas Josiane Pereira Alves, Maria 

Aparecida Luis Ferreira e Antonio Daguia Pereira Leite (fls. 155/157). 

Alegações finais do Ministério Público juntada às fls. 183/191, pugnando 

pela condenação dos acusados nos termos da denúncia. A Defesa, por 

sua vez, requereu, em sede de alegações finais, à absolvição dos réus, 

alegando insuficiência probatória para lhes impor uma condenação (fls. 

192/194 e 195/199). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Primeiramente, constato que a materialidade do delito está devidamente 

comprovada nos autos, diante das lesões corporais provocadas na vítima, 

estas se encontram atestadas e caracterizadas no laudo de fls. 48/77 e 

certidão de óbito de fls. 29. No que tange à autoria delitiva, do mesmo 

modo, extrai-se devidamente demonstrada pelo contexto probatório 

colacionado aos autos, que passo a expor. Os acusados, na ocasião em 

que foram interrogados negaram que houvessem maltratado a filha, 

todavia, assumiram tanto na fase policial como em Juízo, que a menina 

teria caído da cama e da rede e, que, logo após a queda, teria tido febre, 

mas que passou com remédio que a própria acusada teria dado a menor, 

senão vejamos: Reginaldo Ramos de Souza (fase judicial – fls. 132/133): 

"Nunca maltratei ela, cuidei dela igual cuido das outras, esses 

machucados foi por causa da queda que ela tomou, uma vez a mulher 

falou que ela caiu da porta, ela engatinhava no chão, e até levantava 

agarrando nas coisas, no dia em que ela morreu, eu fui de manha cedo 

trabalhar, tirei leite, voltei deixei o leite pra eles beber, ai fui regar a hora, 

quando eu cheguei ela estava debruçada, ai falei para minha mulher que 

achava que estava passando mal, ai a mulher falou que era melhor levar 

ela para o médico, minha mulher falou que era por causa que ela tinha 

caído, falou que desde esse dia ela estava ruim, ai eu fui no vizinho e pedi 

pra ele trazer no hospital, mas antes dela chegar ela morreu (...) " Uma 

vez ela caiu da cama, eu estava almoçando e ouvi ela chorando, fui lá ver 

o que e ela tinha caído no canto da cama e ficou enroscada, machucou na 

cintura, da outra vez eu cheguei e a mulher falou que ela tinha caído da 

porta, do degrau, cheguei ela estava chorando, ela machucou a testinha. 

Quando ela caiu da rede minha menina estava balançando ela, nesse dia 

ela estava com a cabeça machucada, pelo que eu sei ela caiu da rede 

uma só vez (...)" ( fls. 132). Luciane Maria de Oliveira (fase judicial - fls. 

130 -131): " Nunca maltratei ela, nunca deixei ninguém cuidando dela, nem 

a minha outra filha, os tombos que eu me lembro dela cair, foi da cama, da 

porta e da rede, o da rede foi o mais alto que ela caiu, ela vivia machucada 

porque ela era muito nervosa, ela já se engatinhava, estava levantando já 

(...) Quando ela caiu da cama eu contei para o Reginaldo, ela não 

machucou muito, só deu um ralinho na testa, acho que ele nunca viu ela 

cair. Quando ela caiu na porta ela machucou do lado, do lado das 

costelas, quando ela caiu da ela machucou a cabeça duas vezes,uma vez 

porque ela caiu da porta e quando ela mesma bateu a cabeça no chão 

porque ela era muito nervosa e fazia isso. Uma vez o Reginaldo perguntou 

porque ela estava aparecendo com machucados, eu disse que ela tinha 

caído. (...) a ultima vez que ela caiu da rede e estava dormindo, ai ela 

acordou virou e caiu sozinha. A ultima vez que ela caiu foi da rede, ela 

deu febre, o que eu vi machucado desta vez só foi as costas, eu não levei 

ao médico porque fiquei sabendo que no Papiro só tinha um posto, 

disseram que era só de dentista, ai eu deixei para trazer ela aqui, a gente 

não pediu pra ninguém trazer ela aqui, só no dia em que ela passou mal, 

pedimos pro vizinho, era o mais perto que tinha(...)" Como se denota, a 

acusada diz que a menor caia e se machucava em razão de que era muito 

nervosa, justificativa que não lhe retira a obrigação de zelar pelo bem 

estar da menina, até porque afirmar que uma bebe de 11 meses de idade 

se machuca constantemente pelo fato de ser nervosa já demonstra todo o 

descaso que a genitora tinha com relação à vitima. Por seu turno, a 

testemunha Antonio Daguia Pereira Leite, Conselheiro Tutelar à época, 

narrou que lhe foi noticiado que havia uma menina morta no Posto de 

Saúde de Porto Esperidião e, então, lá chegando, conversou com a mãe 

da menor, que aparentava estar muito tranqüila, muito normal, passando 

muita tranquilidade, que na ocasião lhe informou que a vítima teria caído da 

cama e tinha se machucado. Narrou também o Conselheiro que, ao 

conversar com o pai, ele teria dito que a mãe da criança a deixava cair, 

que a deixava sempre suja e que ela havia sofrido maus-tratos. Afirmou 

que naquela ocasião o pai se mostrava triste, abatido, chateado e 

chorando bastante. Por fim, narrou que ao se dirigirem até a casa do 

casal, encontraram a casa bastante suja, desarrumada, com roupa 

esparramada pelo chão além de muitas fezes na cama onde a criança 

dormia e no chão (relatório de fls. 17 e depoimento judicial de fls. 155/157), 

A corroborar com o depoimento acima, temos o testemunho prestado pela 

Conselheira Tutelar Josiane Pereira Alves que afirmou em Juízo (fls. 

155/157) ter a acusada narrado a ela que a vítima teria caído da cama e, 

no momento em que ela percebeu que sua filha estava roxa, tendo, então, 

se dirigido até o Posto do Bocaiuval para as providencias, entretanto, 

posteriormente ao ocorrido, a Conselheira dirigiu-se até o referido Posto e 

a única enfermeira do local disse que eles não tinham ido até lá, inclusive 

mostrou a ficha de atendimento do dia e lá não constava o nome da menor, 

nem dos genitores. Outrossim, os Conselheiros Josiane e Antonio da Guia 

afirmaram no relatório anexado aos autos às fls. 17, que na rede e na 

cama onde a vitima dormia estavam sujas de fezes, o que demonstra todo 

o descaso e falta de cuidados com a menor, de apenas 11 meses de 

idade. Além disso, consta do referido expediente, que o genitor da 

ofendida narrou que a acusada "deixava os menores passar fome e ele 

tinha que vir do serviço para dar comida às crianças e limpa-los, pois toda 

vez que os menores estavam sujos (de fezes) ela não limpava eles e 

ainda que quando estava grávida o Sr. Reginaldo disse que ela queria 

tomar remédio para abortar a menor". Ademais, no caso em apreço, a 

perícia médico legal (exame necroscópico) foi realizada de forma 

minuciosa, com riqueza de detalhes, relatando todas as partes atingidas 

do corpo da vitima, que juntamente com o mapa topográfico e fotos 

anexas, demonstram, sem qualquer sombra de duvida, que a criança 

estava desnutrida e sofreu maus tratos, os quais foram a causa de sua 

morte. Transcrevo, de forma resumida, dentre as inúmeras lesões 

constatadas pelos peritos, as constatações técnicas e a conclusão (fls. 

56-57): "Considerando as condições NUTRICIONAIS da vitima – 

DESNUTRIDA; Considerando algumas características técnicas 

encontradas nas principais lesões presentes no corpo da vitima como: 1. 

ESQUIMOSES de colorações diferentes, algumas já revelando limites um 

pouco precisos ( desaparecendo); 2. ESQUIMOSES múltiplas em varias 

regiões do corpo, como Região Frontal à esquerda, Região Occiptal, face 

anteriordas Regiões Tênares em ambas as mãos, face anterior da Coxa 

Direita, face anterior de ambos os Joelhos (Direito e Esquerdo) e em várias 

áreas das regiões posteriores do corpo; 3. A presença de uma área de 

ESCORIAÇÃO classificada por nós como RASTRO ESCORIATIVO 

UNGUEAL ou ESCORIAÇÃO UNGUEAL, sugerindo mecanismo de trauma 

determinado pelas UNHAS ("Beliscão"); 4. ESCORIAÇÕES, algumas com 

presença de CROSTAS e outras já SEM parte delas ( CROSTAS); 5. As 

principais ESCORIAÇÕES encontradas nas paredes abdominais (Regiões 

ns. 23 e 28 da Figura I do Mapa Topográfico FOTOS, deixando marcas 

impressas compatíveis com o formato de instrumento (s) ou meio(s) 

causador e, que após longos debates entre os peritos em relação aos 

SENTIDOS dessas lesões, conclui-se que no instante dos traumas a vitima 

foi atingida da FRENTE para TRAZ E DE BAIXO para CIMA, ou seja, 

sugerindo que a mesma estaria DEITADA em decúbito ventral (barriga para 

cima); 6. A presença de HEMATOMA extra-dural em varias partes do 

interior da cavidade craniana; A fratura do 8 Arco Costal à Direita já em 

fase de CONSOLIDAÇÃO (lesão mais antiga); 8. A MULTIPLICIDADE das 

lesões determinadas pelos mecanismos diversos; 9. As LOCALIZAÇÕES 

das principais lesões: Cranio, Torax, Abdome, Membros Superiores 

(mãos) e Membros Inferiores (Coxas e Joelhos); 10. A GRAVIDADE e 
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MULTIPLICIDADE das LESOES encontradas no Cranio e as características 

das LACERAÇÕES encontradas no Figado e Baço (Multiplas e Profundas); 

11. As lesões encontradas no corpo da vitima não são compatíveis com a 

HISTORIA relatada pela mae no instante do nosso Exame (...sofreu queda 

ada escada em sua residência (altura aproximada de 1,5 metros). Depois 

da queda, a mae continuou dizendo que levou sua filha ao Postinho de 

Saude BOCAIUVAL, onde foi atendida por uma "enfermeira", mas disse 

que não sabe o nome dela"); 12. Que as lesões encontradas poderiam ser 

Classificadas tecnicamente como SEVICIAS (MAUS TRATOS e 

CRUELDADE), cuja natureza jurídica é de caráter exclusivamente 

DOLOSO, entre elas destacam-se a Sindrome da Criança MALTRATADA, 

a Sindrome do Ancião Maltratado e a Tortura. 13. A falta de NEXO x 

CAUSA entre a GRAVIDADE DAS LESOES com a RELAÇÃO DE TEMPO 

entre a data do trauma mencionado (26.julho.2006) e os episódios de 

PÍORA do Quadro Clinico ocorrido em 08.agosto.2006) evoluindo para 

ÓBITO – MAIS DE 13(TREZE) DIA; 14. A FALTA DE CUIDADOS e DE 

INTERESSE por PARTE DOS PAIS em procurar socorro medico para sua 

filha (vitima) em tempo hábil. CONCLUSÕES: Se considerarmos o que foi 

exposto acima, na Literatura Especializada e no que foi descrito no corpo 

do nosso Laudo, podemos então CLASSIFICAR e CONCLUIR sem medo de 

errar QUE esse conjunto de Lesões e Agressões levou a vitima a um 

quadro compatível com à "SINDROME DA CRIANÇA MALTRATADA ou da 

conhecida SINDROME DE SILVERMAN" Impende transcrever, à titulo de 

acréscimo, as resposta aos quesitos, que são objetivos e confirmam todo 

o teor descrito no laudo, no sentido de que realmente a vitima estava 

desnutrida e sofreu inúmeras lesões (fls. 57/58): RESPOSTAS AOS 

QUESITOS OFICIAIS (PRINCIPAIS). PRIMEIRO : Houve morte. RESPOSTA: 

SIM. SEGUNDO: Qual a sua causa. RESPOSTA: T.C.E GRAVE 

(Traumatismo Cranio Encefalico) com Hematomas Extra-Durais + CHOQUE 

HIPOVOLEMICO + ANEMIA AGUDA + HEMOPERITONEO ABUNDANTE + 

ROTURAS MULTIPLAS (LACERAÇÕES) do FIGADO E BAÇO + FRATURA 

DO 8 ARCO COSTAL À DIREITA+ POLITRAUMATISMOS + DESNUTRIÇÃO = 

" SINDROME DA CRIANÇA MALTRATADA ou da conhecida SINDROME DE 

SILVERMAN" TERCEIRO: Qual o instrumento ou meio que produziu. 

RESPOSTA: INSTRUMENTO(S) OU MEIO(S) DE AÇÃO CONTUNDENTE. 

QUARTO: Foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou 

tortura, ou por meio insidioso ou cruel (Resposta Especificada). 

RESPOSTA: Considerando a GRAVIDADE, a MULTIPLICIDADE, a IDADE 

(Tempos diferentes de Traumas), as principiais LOCALIZAÇÕES (Cranio, 

Torax e abdome) das Lesões, o estado NUTRICIONAL encontrado 

(DESNUTRIDA) e o(s) INSTRUMENTO(S) OU MEIO(S) EMPREGADOS, 

podemos afirmar sem medo de errar que houve nítida Pratica de 

CRUELDADE. Em que pese os acusados negarem os fatos na fase judicial, 

o relatório elaborado pelo Conselho Tutelar na época dos fatos, anexado 

às fls. 17, explicita o descaso e a omissão que os acusados tinham com a 

criança: "(...) Ouvimos o pai da menor o Sr. Reginaldo e ele nos relatou 

que não tinha conhecimento de que a cama estava quebrada e também 

que a Sra. Luciane escondeu o cartão das crianças para que elas não 

fossem vacinadas e também que ela não cuidava bem dos menores, por 

varias vezes, o pai dos menores quis levar a menor Nafhatali ao medico e 

a mãe o impedia. A mãe deixava a menor Nafhatali em cima da mesa e saia 

de perto da menor, o pai disse ainda que a mãe deixava os menores 

passar fome e ele tinha que vir do serviço para dar comida às crianças e 

limpa-los, pois toda vez que os menores estavam sujos(de fezes) ela não 

limpava eles e ainda que quando estava gravida o Sr. Reginaldo disse que 

ela queria tomar remédio para abortar a menor(...) Os conselheiros 

Antonio da Guia Pereira Leite, Josiane Pereira Alves e Rosimar Longo 

Gomes, foram até a Fazenda do Maninho na Comunidade do Papiro, onde 

reside o casal e deparamos com a casa toda suja, desarrumada, as 

roupas estavam sujas e esparramadas pelo chão, a rede e a cama onde 

Nathafili dormia estava suja de fezes (....) (fls. 17-18). O delito descrito no 

artigo 136 do Código Penal dispõe o seguinte: "Expor a perigo a vida ou a 

saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de 

educação, ensino, tratamento ou custodia, quer privando-a de alimentação 

ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalhão excessivo ou 

inadequado, quer abusando de mios de correção ou disciplina. §2º Se 

resulta morte: Pena – Reclusão, de quatro a doze anos. §3º Aumenta-se a 

pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa de menor de 

14(catorze) anos." Como é cediço, o núcleo do tipo penal é "expor", que 

nessa espécie de delito significa: colocar alguém em perigo. De acordo 

com a doutrina, não obstante exista um só verbo, o crime de maus tratos é 

uma espécie de tipo misto alternativo, explicando, o sujeito ativo pode 

praticar o delito expondo a vida ou a saúde da pessoa humana mediante 

uma única conduta, exemplo: privando-a dos cuidados necessários. Na 

hipótese dos autos, os acusados "expuseram a perigo a vida e a saúde 

de sua filha", vitima da qual detinham a guarda, advinda do próprio poder 

familiar, sob o modo de execução na forma de "privando-a de alimentos ou 

cuidados indispensáveis" Imperioso salutar que o delito de maus-tratos se 

classifica como crime próprio e nesse particular não há dúvida acerca da 

qualidade do sujeito ativo, pois os acusados são pai e mãe da vitima. Como 

se vê das provas, especificamente pelo laudo detalhado juntado aos 

autos, a vítima sofreu inúmeras lesões, algumas não tão recentes, mas 

que configuram, sem qualquer dúvida, os maus tratos praticados pelos 

acusados. É impossível vislumbrar que o número bastante de lesões 

provocadas na menor seja por simples descuido. A quantia e os locais em 

que foram constatados demonstram que os réus agiam com o dolo de 

maltratar a sua filha. Certo é que não é possível ingressar na mente do 

agente para saber qual foi a sua intenção no momento da ação, mas a 

análise cuidadosa dos fatos, isso considerando as circunstâncias em que 

ocorreram e as lesões constatadas pelos peritos, e até mesmo as 

conseqüências, não deixa dúvida que a vontade, a intenção dos 

acusados era privá-la dos cuidados necessários, assim como a privou, 

expondo a perigo a sua vida e a sua saúde, tanto que lhe ocasionou a 

morte. Quanto ao enquadramento dos fatos, é bem de ver que se amoldam 

perfeitamente aos §2º do artigo 136 do CP, quando das lesões resultam 

morte, como ocorreu "n casu", com a incidência da causa de aumento 

disposta no §3º do artigo 136 do CP, por se tratar de menor de 14 

(quatorze) anos, já que a vitima contava com menos de 01(um) ano de 

idade, conforme certidão de nascimento e óbito de fls. 19 e 29. Da mesma 

forma, incide na hipótese, à agravante prevista no artigo 61, inciso II, 

alínea "d", por ter o agente cometido o crime por meio cruel, já que a forma 

com que a vitima veio à óbito e as lesões descritas no exame pericial, 

demonstram a tamanha crueldade utilizada pelos genitores, ora 

denunciados. Contudo, para impedir o bis in idem (dupla punição pelo 

mesmo fato), o presente delito de maus tratos afasta a incidência das 

agravantes genéricas descritas no artigo 61, inciso II, alíneas "e" e "h" do 

Código Penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS 

VERTIDOS NA DENUNCIA para condenar os acusados Reginaldo Ramos 

de Souza e Luciane Maria de Oliveira, ambos qualificados nos autos, pela 

prática do crime tipificado no artigo 136, §2 e §3º, com a incidência da 

agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "d", todos do Código Penal. 

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5.°, 

inciso XLVI, da CF) e aos critérios insculpidos no art. 68 do Código Penal, 

passo à dosimetria das reprimendas a serem impostas aos acusados. 

Quanto ao réu Reginaldo Ramos de Souza. A pena em abstrato prevista 

para o delito, nos termos do preceito secundário do antigo art. 136, §2º, do 

Código Penal, era de 04 a 12 anos de reclusão. O réu agiu com 

culpabilidade intensa, haja vista que a quantidade e os locais das lesões 

provocadas na vítima, além da desnutrição atestada pelos peritos, indicam 

um plus no dolo do acusado, ou seja, na vontade e consciência de praticar 

o delito de maus tratos; Não constam anotações em seus antecedentes; A 

conduta social dele não pode ser tida como ruim, pois não foram coletados 

elementos suficientes para auferi-la; Não há como se avaliar a 

personalidade do acusado, vez que não foi realizado qualquer exame para 

atestá-la; Os motivos do crime não foram expressos nos autos, mas 

advém do próprio descuido dos genitores em relação a menor, razão pela 

qual, pode-se afirmar que são próprios da espécie; As circunstâncias do 

crime devem ser consideradas graves, pois os genitores utilizaram-se de 

várias formas, modos e circunstâncias para praticar os delitos (falta de 

alimentação, de higiene, de medicamentos, de cuidados, de atendimento 

medico no momento necessário, provocaram lesões, dentre outras), além 

do que a menor caiu da rede, da cama e do degrau da cozinha, tudo a 

indicar que as circunstâncias em que o crime foi cometido são 

desfavoráveis ao réu; As conseqüências do crime não excedem a 

normalidade, qual seja, a morte da ofendida; O comportamento da vítima de 

certo não contribuiu para a pratica do crime, pois tinha apenas 11 meses 

de idade. Sopesadas todas essas circunstâncias, fixo a pena base em 06 

(seis) anos de reclusão. Inexistem circunstâncias atenuantes ou 

agravantes. Todavia, incide a causa de aumento prevista no §3º do art. 

136 do CP, o que aumento a pena provisória em 1/3, fixando a pena 

provisória em 08 (oito) anos de reclusão. Não há outras causas de 

aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, fixo a pena definitiva 

ao acusado Reginaldo Ramos de Souza em 08(oito) anos de reclusão. O 

regime inicial de cumprimento das penas impostas ao condenado 
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Reginaldo Ramos de Souza é o semi-aberto, em conformidade com o 

disposto no artigo 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal. Noutra seara, 

incabível substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de 

direitos aos condenados, porque a quantidade de pena infligida e a 

violência utilizada as inviabilizam, conforme regra do art. 44, inciso I, do 

Código Penal. Do mesmo modo, descabe a suspensão condicional da 

pena, a teor do art. 77, caput, do CP. Quanto à ré Luciane Maria de 

Oliveira. A pena em abstrato prevista para o delito, nos termos do preceito 

secundário do antigo art. 136, §2º, do Código Penal, era de 04 a 12 anos 

de reclusão. A ré agiu com culpabilidade intensa, haja vista que a 

quantidade e os locais das lesões provocadas na vítima, além da 

desnutrição atestada pelos peritos, indicam um plus no dolo da acusada, 

ou seja, na vontade e consciência de praticar o delito de maus tratos; Não 

constam anotações em seus antecedentes; A conduta social dela não 

pode ser tida como ruim, pois não foram coletados elementos suficientes 

para auferi-la; Não há como se avaliar a personalidade da acusada, uma 

vez que não foi realizado qualquer exame para atestá-la; Os motivos do 

crime não foram expressos nos autos, mas advém do próprio descuido 

dos genitores em relação a menor, razão pela qual, pode-se afirmar que 

são próprios da espécie; As circunstâncias do crime devem ser 

consideradas graves, pois os genitores utilizaram-se de várias formas, 

modos e circunstâncias para praticar o crime em apreço (falta de 

alimentação, de higiene, de medicamentos, de cuidados, de atendimento 

medico no momento necessário, provocaram lesões, dentre outras), além 

do que a menor caiu da rede, da cama e do degrau da cozinha, tudo a 

indicar que as circunstâncias em que o ilícito foi cometido são 

desfavoráveis a ré; As conseqüências do crime não excedem a 

normalidade, qual seja, a morte da ofendida; O comportamento da vítima de 

certo não contribuiu para a prática do crime, pois tinha apenas 11 meses 

de idade. Sopesadas todas essas circunstâncias, fixo a pena base em 06 

(seis) anos de reclusão. Inexistem circunstâncias atenuantes ou 

agravantes. Todavia, incide a causa de aumento prevista no §3º do art. 

136 do CP, o que aumento a pena provisória em 1/3, fixando a pena 

provisória em 08 (oito) anos de reclusão. Não há outras causas de 

aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, fixo a pena definitiva à 

acusada Luciane Maria de Oliveira em 08(oito) anos de reclusão. O regime 

inicial de cumprimento das penas impostas aos condenados é o 

semi-aberto, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2°, "b" do 

Código. Noutra seara, incabível substituir as penas privativas de liberdade 

por restritivas de direitos aos condenados, porque a quantidade de pena 

infligida e a violência utilizada as inviabilizam, conforme regra do art. 44, 

inciso I, do Código Penal. Do mesmo modo, descabe a suspensão 

condicional da pena, a teor do art. 77, caput, do CP. Deixo de fixar a 

indenização mínima neste caso, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, 

pois não constato qualquer parâmetro que dê suporte a fixação de 

qualquer valor que seja. Seria temerário, mesmo afoito, estabelecer 

indenização quando não discutidos quaisquer fatores de sua ocorrência e 

em que magnitude e seara (v. g., material, moral). Indenização que, se 

fixada, não passaria de arbítrio e sem o crivo do contraditório, sem falar 

na ausência total de ampla defesa que lhe daria legitimidade. Remeto 

eventuais interessados às vias ordinárias. Os réus permaneceram 

durante todo o processo em liberdade, e por não vislumbrar a presença 

dos requisitos para a decretação da preventiva, concedo-lhes o direito de 

permanecer em liberdade até o transito em julgado da decisão. Isento os 

réus de pagarem as custas e as despesas processuais, a teor dos arts. 

804 e 805 do Código de Processo Penal e da Lei estadual n.° 7.603/2001, 

art. 3.°, inciso II e § 1.°, além das disposições da Lei n.° 1.060/1950 e do 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Magna Carta. É pessoa pobre patrocinada por 

Defensor Dativo, sendo que os autos indicam viver de parcos 

rendimentos. Expeça-se a certidão respectiva quanto aos honorários 

advocatícios, entregando-a ao nobre profissional para fins executivos, 

com anotações em relatório semestral a ser enviado às autoridades 

indicadas no Provimento n.° 09/2007 da CGJ. Transitada em julgado a 

sentença, lance-lhes os nomes no rol dos culpados, informem aos 

Institutos de Identificação Estadual e Nacional, à Delegacia de Polícia que 

elaborou o inquérito policial e ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso. Na hipótese, suspensos restarão os direitos políticos dos 

acusados, enquanto durarem os efeitos da condenação, a teor do art. 15, 

inciso III, da Constituição Federal. Após o trânsito em julgado, formem-se 

os autos próprios de guia de execução penal (arts. 105/107 da LEP e itens 

7.28.1 a 7.28.5 da CNGC), e remetam-se ao Juízo da Execução, com as 

baixas e anotações devidas destes autos cognitivos, a serem arquivados. 

P. R. I. Cumpra-se. Porto Esperidião, 02 de outubro de 2012. Edna Ederli 

Coutinho - Juíza Substituta. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

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

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Claudia Cristina, digitei.Porto Esperidião - MT, 29 de outubro de 

2012.Rafael Pereira Lessa Dias de Souza.Gestor Judiciário

Comarca de Rio Branco

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-16.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FLAVIO BORGONOVE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010024-16.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: JOAO FLAVIO BORGONOVE Parte 

Requerida: TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. Senhor(a): JOAO 

FLAVIO BORGONOVE. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para CIÊNCIA da certidão juntada ao Id. 

13111514, cuja copia segue anexa, no processo acima indicado. RIO 

BRANCO/MT, 9 de maio de 2018 Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - 

TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000145-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VITOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 9 de maio de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000145-70.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.188,21; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000145-70.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VITOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000145-70.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.188,21; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte REQUERENTE: BRUNA VITOR DE OLIVEIRA Parte 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 08:30 , no endereço 

ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada RIO BRANCO, 9 de maio de 2018. Atenciosamente, (assinado 

digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E 

INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 

78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-40.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADNIL MESQUITA NARDES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, tomar ciência da redesignação de audiencia 

nos autos. Santo Antônio do Leverger, 9 de maio de 2018 ALBERTO DIAS 

DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000157-18.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000157-18.2017.8.11.0053 REQUERENTE: REGINA RAMOS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, 

passa-se à análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade 

de produção de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da 

lide, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes 

autos não ter havido negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida 

não conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a 

requerida sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com 

a parte requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em 

desfavor da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, 

ensejar a respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia 

causa suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter 

sido realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido 

de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por 

REGINA RAMOS, para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser 

corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Oficiem-se aos órgãos de proteção ao crédito acerca desta decisão, para 

que providenciem a baixa definitiva de seus arquivos. Sem condenação 

em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-69.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT OAB - SP208322 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DECISÃO Numero do 

Processo: 1000421-69.2016.8.11.0053 REQUERENTE: LAURA 

CANAVARROS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. RECEBO o recurso 

inominado interposto. DÊ-SE vistas dos autos à parte contrária para 

manifestação. Decorrido o prazo, ENCAMINHEM-SE estes autos ao egrégio 

Colégio Recursal, com as cautelas devidas e as nossas homenagens.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 024/2018/CA

O Exmo. Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, MM. Juiz de Direito 

em Substituição Legal da Comarca de São José dos Quatro Marcos, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o ofício n. 61/2018-DCP-DMP e a determinação do TCE – 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para que seja formada a 

Comissão Permanente de Inventário Físico Contábil – CIPF (Instrução 

Normativa SPA nº 01/2011) a fim de proceder ao inventário no período de 

07/05/2018 a 30/06/2018, em atendimento ao Plano de Gestão do Tribunal 
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de Justiça de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR para compor a Comissão Permanente de Inventário 

Físico Contábil – CIPF, os seguintes servidores:

I – Rosimeiri Delforno – matrícula 5408 - Gestora Geral

II – José Antônio Furlaneto – matrícula 5342 – Auxiliar Judiciário

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

Remetendo-se cópia ao Presidente do Egrégio Tribunal Justiça deste 

Estado, bem como, ao Departamento de Material e Patrimônio do TJ

São José dos Quatro Marcos, 08 de maio de 2018.

Renato J. de A. C. Filho

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 05/2018/DF - TORNAR PÚBLICA A RECLASSIFICAÇÃO do 

Processo Seletivo para função de confiança de Gestor Judiciário desta 

Comarca de Sapezal, para livre exercício profissional.

* O Edital n° 05/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 17/2018/DF

O Doutor FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e 

Diretor do Fórum da Comarca de Tabaporã/MT em Substituição Legal, no 

uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o Ofício nº 61/2018-DCP-DMP, solicitando que seja 

formada a Comissão Permanente de Inventário Físico e Contábil (Instrução 

Normativa SPA Nº 01/2011) na Comarca;

RESOLVE:

NOMEARos servidores abaixo relacionados, para compor a referida 

Comissão:

1 – Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli, Gestora Geral, 

matrícula nº 12.242;

2 – Marcos Antônio de Freitas, Gestor Administrativo 3, matrícula nº 

32.546;

Os servidores designados deverão proceder com o Inventário Patrimonial 

e remessa deste ao Departamento de Material e Patrimônio, até o dia 

30/06/2018, em atendimento ao Plano de Gestão do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

Publique–se, Cumpra-se, dando ciência aos interessados.

Tabaporã - MT, 09 de maio de 2018.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

em substituição legal 

PORTARIA Nº 018/2018/DF

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em substituição legal da Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Provimento 06/2014/CM, de 07/03/2014, 

onde tornou público, para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoa física na área de 

Psicologia no âmbito da Justiça de Primeira Instância;

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR os servidores efetivos abaixo relacionados para, 

comporem a Comissão de Apoio ao Processo Seletivo de Credenciamento 

de Psicólogo na Comarca de Tabaporã/MT:

Edaiane Novais de Souza, Técnica Judiciária, matrícula 34605, lotada na 

Secretaria da Vara Única;

Marcos Antônio de Freitas, Gestor Administrativo 3, matrícula 32546 e

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli, Gestora Geral, matrícula 

12242;

Art. 2ºEsta Portaria entrará em vigor a partir de sua publicação.

Tabaporã - MT, 09 de maio de 2018.

Fabrício Sábio da Veiga Carlota. Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

substituição legal

Edital

EDITAL N.º 006/2018/DF

O Excelentíssimo Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em substituição legal da Comarca de Tabaporã, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO que o Ilustríssimo Senhor EDUARDO DA SILVEIRA 

CAMPOS, Vice-Diretor Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o 

objetivo de oportunizar o estágio de estudantes de nível médio, aliado a 

necessidade de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou, em 

20/04/2018, esta Comarca de Tabaporã/MT a proceder à abertura de novo 

processo seletivo de recrutamento de estagiário de nível médio.

1. Torna público a abertura do Processo Seletivo para o Recrutamento de 

Estagiário de Nível Médio na Comarca de Tabaporã/MT.

2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Tabaporã/MT, situado na Rua Carlos Platero, SN, Centro, Tabaporã/MT, no 

período compreendido de 24/05/2018 a 07/06/2018, no horário das 13h às 

19h.

4. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recurso Humanos 

do Tribunal de Justiça.

5. A prova objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado por este 

Juízo responsável pela execução do Processo Seletivo, a qual será 

realizada nesta Comarca de Tabaporã/MT.

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

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

presente Edital.

Tabaporã-MT, 09 de Maio 2018.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA. Juiz de Direito e Diretor do Foro 

em substituição legal.

 EDITAL N. 007/2018/DF O Excelentíssimo Dr. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA, Juiz de Direito e Diretor do Foro em substituição legal da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no Provimento n. 06/2014-CM 

de 07.03.2014, torna público para ciência dos interessados, a abertura de 

processo seletivo com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas na área 

de Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas 

neste edital.

1. DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente certame o credenciamento de Pessoa 

Física para atuar na área de Psicologia na Comarca de Tabaporã.

1.2 A Coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

1.3 A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos 

servidores: Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli, Matrícula 

12242, Marcos Antônio de Freitas, matrícula 32546 e Edaiane Novais de 

SouzaMatrícula 34605.

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

2.1. O processo seletivo será composto pelas seguintes fases:

a) divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;

c) análise da documentação e do currículo;

d) divulgação dos interessados habilitados;

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 21/05/2018 a 

30/05/2018, na Diretoria do Foro, situado na Rua Carlos Roberto Platero, 

SN, Centro, Tabaporã/MT, durante o horário de expediente forense, 

considerando extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora 

desse período.

3.1.1 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

4.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogo, de que trata o 

Provimento 06/2014-CM

I. Ter sido selecionado no processo Seletivo;

II. Ser maior de 21 (vinte e um) anos;
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III. Não possuir antecedentes criminais;

IV. Ser bacharel em Psicologia, por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional de 

Psicologia (CRP);

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Diretoria do Foro, 

deverá estar instruído com as seguintes peças:

a) ficha cadastral – Anexo II;

b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as 

penas da lei – Anexo III;

c) declaração de relação de parentesco – Anexo IV;

d) documentação indicada no subitem 5.2.

5.2. Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

I – Cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II – Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III – Certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

IV – Cópia autenticada do diploma de curso superior;

V – Cópia autenticada dos títulos e documentos que venham a ser 

apresentados;

VI – Certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

VII – Atestado de sanidade física e mental;

VIII – Declaração de parentesco (anexo IV);

IX - Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas neste provimento (anexo III);

X – Duas fotografias 3x4 recentes.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. O Processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuado pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo da Comarca de Tabaporã do Estado de Mato Grosso, 

sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3 (três) pontos.

6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2.

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguintes:

a) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

b) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

especifica de credenciamento, é atribuído1 (um) ponto;

c) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

especifica de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

d) Ao título de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

especifica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização na forma da legislação educacional em vigor, 

que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco 

décimos) de ponto;

g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto.

6.1.3.1 A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste Edital.

6.2. Na decorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver:

a) Maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

b) Maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

c) Maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6.1.2;

d) Maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o subitem 

6.1.3 deste Edital.

6.3 Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento n. 

06/2014-CM.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n. 06/2014-CM.

7.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento n. 06/2014-CM, disponibilizado 

no Diário da Justiça Eletrônico – MT nº 9.255, de 13/03/2014.

8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

Tabaporã - MT, 09 de maio de 2018.

FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

substituição legal

 * Os Anexos completos,encontram-se no Caderno de Anexos do Diário 

da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Tapurah

Vara Única

Edital Intimação

INTIMAÇÃO de Terceiros e Interessados, acerca da decisão, abaixo 

transcrita, que decretou a Interdição de Adriano Galvão dos Anjos, acima 

qualificado. Despacho/Decisão: VISTOS.Cuida-se de ação de interdição 

com pedido de curatela promovida por Edemilson Benedito dos Anjos, 

devidamente qualificada nos autos, requerendo a este Juízo a 

INTERDIÇÃO de seu genitor, Adriano Galvão dos Anjos, alegando, em 

síntese que o interditando possui mal de Alzeimer, sequelas de um AVC e 

cegueira total em ambos os olhos, estando permanentemente incapaz de 

praticar os atos da vida civil.A tutela antecipada foi deferida em 30 de julho 

de 2014, nomeando o requerente como curador provisório de seu genitor 

(fl. 33/34).O interditando foi ouvido em audiência de interrogatório, 

oportunidade em que foi nomeado perito para sua avaliação.O laudo 

pericial médico foi anexado às fls. 63/64.Instado a manifestar-se o 

Ministério Público opinou favoravelmente à decretação da interdição (fl. 

68).Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.É o sucinto 

relatório.Fundamento e DECIDO.Após análise minuciosa do presente feito, 

entendo que a interdição deva ser julgada procedente, nos termos do que 

dispõem os artigos 1767, inciso I, 1768, inciso III, c/c os art. 1742, 1745, 

1750, 1755, 1756, 1757, 1772, 1774 e 1782 todos do Código Civil, e ainda 

os art. 553 e 759, §1º, do Código de Processo Civil.Conforme conclui o 

laudo pericial incluso, bem como pelo constatado em audiência de 

interrogatório, o interditando não deambula, apresenta sequelas de 

acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou 

isquêmico, cegueira total em ambos os olhos e disartria, com 

impossibilidade de reversão, estando total e definitivamente incapaz para 

pratica dos atos da vida civil.Destarte, não vejo melhor solução a fim de 

assegurar os objetivos acima destacados, do que coloca-lo sob a curatela 

do requerente, seu filho, Edmilson Benedito dos Anjos.Ante o exposto, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Adriano Galvão dos Anjos, em virtude de seu 

irreversível estado de saúde, tudo conforme laudo médico e parecer 

Ministerial. Nomeio DEFINITIVAMENTE curador do interditando o requerente, 

Sr. Edmilson Benedito dos Anjos, devidamente qualificado nos autos, que 
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não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou 

de quaisquer natureza pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. 

Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar do interdito. Lavre-se o 

termo de curatela, constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto 

nos arts. 755, §3º e 759, §1º, do CPC, publiquem-se os editais. 

Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se o 

curador para compromisso, em cujo termo deverá constar as restrições 

supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de 

quaisquer bens do interdito, sem autorização judicial.Sem custas e 

honorários, em virtude do disposto no artigo 98 do Código de Processo 

C i v i l . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o , 

ARQUIVE-SE.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Tapurah/MT, 2 de janeiro 

de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, GUILHERME FELIPE SCHULTZ, digitei. 

Tapurah, 23 de abril de 2018 Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000008-51.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILEINE KREUTZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDY WILSON PICCINI OAB - MT0004950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO CEZAR CASARIN DE MATTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000008-51.20177.8.11.0108 Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração opostos por Ramiro Cezar Casarin de Matos, requerendo que 

seja sanada a omissão na r. sentença proferida no Id. 12155918. Os 

embargos são tempestivos, posto que interpostos dentro do prazo legal, 

portanto recebo-os. É o necessário. DECIDO. Nota-se que o requerido 

opôs embargos de declaração, pretendendo seja sanada suposta omissão 

existente na sentença, alegação que não merece prosperar. Inicialmente, 

esclareça-se que os embargos de declaração têm a finalidade apenas de 

esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao exame do 

mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual 

obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando 

for omitido ponto o sobre o qual devia pronunciar-se o juiz. O objetivo do 

presente embargos de declaração é a manifestação sobre ponto “omisso, 

obscuro”, porventura existente na decisão prolatada. Pois bem, analisando 

com esmero a decisão vergastada, constata-se a inexistência dos 

alegados vícios no julgado atacado, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição. Com efeito, os embargos de declaração 

têm cabimento quando há omissão, obscuridade ou contradição da 

decisão ao ponto que necessariamente o magistrado deveria 

pronunciar-se, sendo certo que a insatisfação e consequente reforma da 

decisão deverá ser objeto de recurso pertinente. Isto posto, mantenho a 

decisão proferida e REJEITO os embargos de declaração, com fundamento 

no art. 1.022, I do CPC c.c art. 48 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Tapurah-MT, 04 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito 

em substituição legal

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-02.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO BARDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 1000011-02.2017.8.11.0077 

CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: JOAO MARCELO BARDINI Endereço: FAZENDA 2 IRMÃOS, 

ZONA RURAL, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 

78245-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

MANOEL DOS SANTOS COIMBRA N. 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78010-900 DESPACHO Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Faça consignar que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 3- 

Expeça-se o necessário. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT, 9 de 

maio de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA 
O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – 
CEJUSC DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT 
 
 
EDITAL N. 003/2018 

 

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO, COORDENADORA DO 
CEJUSC E DIRETORA DO FORO – EDNA EDERLI COUTINHO - no uso de suas 
atribuições legais, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 de abril de 
2007, o Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e alterações posteriores, e 
o Provimento nº 15/2016-CM, torna pública a abertura do Processo Seletivo para 
Credenciamento de Conciliadores conforme a oferta de vagas relacionadas no Anexo I deste 
Edital, mediante as seguintes condições:  

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela Comissão de Apoio ao 
Teste Seletivo instituída pela Portaria nº 003/2018, de 07/05/2018, composta pelos 
seguintes membros: 
Presidente: Edna Ederli Coutinho – Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC. 
Secretária: Marisa Minowa  
Membros:– Eliete Lopes de Lima Machado e Fermino Castilho Júnior  
Suplente: Edislaine Candido Costa e Edmilson Barbosa da Silva  

O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de 
Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, que os habilitará a se submeterem à 
prova de múltipla escolha. 

1.2 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de Magistrado ou de Servidor investido em 
cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a 
Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça. 

1.3 Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de 
Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e 
responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, 
fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

2. DAS VAGAS 

2.1 A seleção visa à formação do cadastro de reserva e ao credenciamento de 01 (uma) vaga 
para Conciliador do CEJUSC da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, insertas no 
Anexo I deste Edital, e de outras que vierem a surgir até a validade da seleção. 
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2.2 Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o cadastro de 
reserva também poderão ser aproveitados e nomeados para as vagas eventualmente 
existentes nas Varas e Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca, caso seja do 
interesse do(a) respectivo(a) magistrado(a) responsável por aquela(a) unidade(s). 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 

3.1 De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 9.099/95 
(Lei dos Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei Complementar 
Estadual n. 270/2007 e suas alterações posteriores, e nos Provimentos n.º 040/2008-CM e 
15/2016-CM, no ato do credenciamento os candidatos deverão atender as seguintes 
exigências:  
a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da 
Constituição da República Federativa do Brasil; 
b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
c) Ser bacharel em Direito por Universidade com curso autorizado ou reconhecido pelo 

Ministério da Educação, e, preferencialmente, com mais de dois anos de formado; 
d) Ter idade mínima de 18 anos; 
e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de natureza 

cível;  
f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda 

exercer a função; 
g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias; 
h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade 

associativa. 
i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo 

dela, bem como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, 
poderá ser dispensado o requisito do item c. 

4. DA REMUNERAÇÃO 

4.1 O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, 
pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente ao 
subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, 
obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de acordo com o movimento forense da Unidade: 
 

 

Audiências designadas 
para o conciliador no 
mês 

Valor do abono por audiência com: 

Presença das 
partes, com 
conciliação 
positiva 

Presença das partes, 
sem conciliação 
positiva 

Ausência do autor, do réu ou 
de ambos, devidamente 
citados e/ou intimados 

Até 50  0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100  0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150  0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 
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Acima de 150  0,5 UPF/MT 0,2  UPF/MT 0,17 UPF/MT 

4.1.1 Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo vedado, 
em qualquer caso, pagamento retroativo. 

4.1.2 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a 
cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido teto. 
4.1.3. O candidato declara-se ciente e concorde com a sistemática de avaliação do 
desempenho qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei Complementar 
Estadual nº 270/2007, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 513/2013. 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

5.1 São atribuições do Conciliador: 

a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz 
Leigo, e aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a 
comunicação e promover o entendimento entre as partes; 

b) verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar 
desde logo a conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a 
mediação ou arbitragem;  

c) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) magistrado(a) 
competente; 

d) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões 
que tenha realizado; 

e) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de 
conciliação; 

f) preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, 
para certificar, e ao magistrado, para atestar. 

5.2 São deveres do Conciliador: 

a) observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil (Lei 
nº 13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e no 
Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da Resolução nº 
125/2010 do CNJ); 

b)  aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando 
restabelecer a comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do 
Provimento nº 15/2016-CM);  

c) assegurar às partes igualdade de tratamento; 
d) não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição; 
e) manter rígido controle dos processos em seu poder; 
f) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação 

do(a) magistrado(a); 
g) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões de conciliação e não se 

ausentar, injustificadamente, antes de seu término; 
h) agir sob a orientação do(a) magistrado(a); 
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i) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério 
Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da 
Justiça; 

j) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; 
k) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário; 
l) não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período do 

credenciamento; 
m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça. 

6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

6.1 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer espécie 
de desconhecimento. 

6.2 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, na Secretaria 
do CEJUSC da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, no período de 21/05/2018 a 
05/06/2018, no horário das 13h às 18h, mediante preenchimento do formulário 
constante do Anexo II, deste Edital.  

6.2.1 O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste 
Seletivo, devendo ser realizada pessoalmente, ou por meio de um procurador devidamente 
habilitado. 
6.2.2 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no 
local da realização das provas. 

6.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de excluir do 
Processo Seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

6.4 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, que 
deverá ser informado na Ficha de Inscrição, bem como apresentar da cópia do RG e CPF e, se 
casado(a), da certidão de casamento. 
6.5 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio 
eletrônico. 

6.6 O(a) candidato(a) casado(a) deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da 
inscrição e, em caso de discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar 
no dia da realização da prova, além da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de 
casamento ou da decisão judicial que justifique a discordância. 

6.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá 
solicitar atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do tempo de 
amamentação no tempo de duração da prova. 

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
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7.1 Será disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, até o dia 11/06/2018, a lista com 
as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que ali não 
constarem. 
7.2 Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova 
pré-constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue pela 
mesma forma que foram realizadas as inscrições. 

8. DA PROVA 

8.1 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova 
objetiva que conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) 
alternativas de respostas, das quais apenas uma será considerada correta.   

8.2 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo atribuída 
notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

8.3 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo IV do 
presente Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo. 

8.5 A Prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser divulgado pelo Juiz responsável 
pela execução do Processo Seletivo, na Comarca para a qual se inscreveu.  

8.6 O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com 
antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de 
identidade original. 

8.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 
fixado para seu início. 

8.8 Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que apresentar o documento de 
identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição. 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

 
 
 

Objetiva 
 

Língua Portuguesa 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Processual Civil 

Direito Penal 

Direito Processual Penal 

Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos 

Lei dos Juizados Especiais 

Legislação Específica 
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8.8.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, 
Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; 
carteira expedida por órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); 
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteira funcional expedida por órgão público 
que, por lei federal, valha como identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e dentro do prazo de validade). 

8.8.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar 
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
trinta dias. 

8.9 O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou 
desacompanhado do Fiscal não pode retornar em hipótese alguma. 

8.10 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do 
local simultaneamente.  

8.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado. 

8.12 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização 
da prova como justificativa de sua ausência. 

8.12.1 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência 
do candidato e resultará em sua eliminação do certame. 

8.13 Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, 
nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta. 

8.14 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica 
azul ou preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O 
preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na capa do 
caderno de questões personalizado. Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato. 

8.14.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão 
de inteira responsabilidade do candidato. 
8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 

a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
d) preenchida fora das especificações.  

8.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas, levando o caderno 
de provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu 
término. 

8.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, 
durante a sua realização: 
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a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou 
impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro 
candidato; 
c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, 
pager, notebook e/ou equipamento similar; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, autoridade presente e/ou demais candidatos; 
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos; 
f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua 
realização; 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto 
definitivo; 
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha 
de rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido; 
k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer etapa do concurso. 

8.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 

8.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe 
de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou 
critérios de avaliação e de classificação. 

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 

9.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de 
respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância 
com o gabarito definitivo da prova. 

9.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos 
itens que a compõem. 

9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 
(cinquenta) pontos. 

9.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota 
final. 

10. RECURSOS 
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10.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova 
Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável 
pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subseqüente ao da divulgação do 
resultado. 

10.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 
desconsiderado o recurso em duplicidade. 

10.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem 
as circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme 
determinado pelos Editais e Comunicados. 

10.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a 
publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, processando-
se o resultado da Prova Objetiva. 

10.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 

10.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou 
de gabarito definitivo. 

10.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da 
ciência do parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo Processo 
Seletivo. 

11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

11.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por 
meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, 
bem como divulgado no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br – serviços – 
credenciamento. 

11.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os 
nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 

11.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade: 
I – for mais idoso; 
II – exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário; 
III – exerceu função no Poder Judiciário; 
IV – exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio); 
V – frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados Especiais 
promovido pelo Poder Judiciário; 
VI – apresentou maior tempo de formação em nível superior; 
VII – tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária Nacional de 
Tratamento Adequado dos Conflitos. 

12. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO 
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12.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça. 

13.  DO CREDENCIAMENTO 

13.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao 
cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o 
prazo de validade da seleção. 

13.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na 
ordem de classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo 
de validade da seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação. 

13.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 
30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento. 

13.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro na 
Previdência Social; 

b) Certidão negativa de antecedentes criminais; 
c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV). 
d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está 

filiado a partido político e que não representa órgão de classe ou entidade associativa; 
e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de 

Direito, se acadêmico; 
f) Atestado de sanidade física e mental; 
g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de 

mediação e arbitragem; 
h) Curriculum Vitae. 

13.3.1 Os documentos de que trata o subitem anterior deverão ser entregues na unidade da 
Comarca onde o conciliador irá atuar, no prazo de 05 (cinco) dias, após a publicação do 
resultado final do Processo Seletivo. 

13.4 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de 03 (três) dias 
para se apresentar ao Juiz responsável pela unidade, na Comarca para a qual o candidato foi 
aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e Responsabilidade, 
sob pena de configuração de desistência da função. 

13.5 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á à nomeação dos demais 
candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 

13.5.1 Quando convocado e apresentados os documentos do subitem 13.3, o candidato que 
não tiver interesse na designação deverá declará-lo expressamente, podendo requerer sua 
inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação. 

13.5.2 O candidato que não apresentar os documentos exigidos no Edital para credenciamento 
não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado para a última posição 
na lista de classificação. 
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13.6 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções de 
conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo possível, 
por meio de plataforma de educação à distância – EAD. 

13.7 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o 
candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual for 
credenciado. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos 
desse Processo Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

14.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o 
credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos 
documentos, na inscrição ou na realização das provas. 

14.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os 
procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, 
avisos e demais instrumentos que forem publicados. 

14.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, 
resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum, e/ou no site do Tribunal 
de Justiça www.tjmt.jus.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico. 

14.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 
enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe disser respeito, circunstância que 
será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 
 
Mirassol d’Oeste-MT, 09 de Maio de 2018. 

 

Edna Ederli Coutinho 
Juíza de Direito e Coordenadora do CEJUSC 
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ANEXO I 
 
 
 
 

QUADRO DE VAGAS  
 
 
 
 

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT 
UNIDADE VAGAS 

CEJUSC 01 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR 
(Preencher com letra de forma e de forma legível) 

 
INSCRIÇÃO N.º    Data do Recebimento: 
Nome do Candidato: 
Identidade:    Órgão Expedidor:  

 
Data de Expedição: CPF: 

 
 

Título de Eleitor: 
 

Zona: Seção 

Registro na Previdência Social: 
PIS/PASEP: 
Data de Nascimento: 
 

Estado Civil: Sexo:  
M (     ) F (     )  

Canhoto (    )       Destro (    ) 

Filiação 
 
Pai:________________________________________________________________________ 
 
Mãe:_______________________________________________________________________ 
Endereço Residencial: 
 

Telefone Residencial: Telefone Celular: 
E-mail 
Nível de Instrução: 
Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito: 
Data da conclusão do curso: Cidade: UF: 
Local de Trabalho: 
Endereço: 
Telefone: 
Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de 
Conciliador do CEJUSC da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT exigido por meio do Edital nº 
003/2018, e a eles me sujeito integralmente. 
 
Assinatura: 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 

NOME DO CANDIDATO (A): 
 
 
 

CPF: RG: CÔNJUGE: 
 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 

 
 
 

 

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 
AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES QUE 
OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER JUDICIÁRIO?  
 
 (      )SIM                                             (      )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL E 
ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS 
ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ANEXO IV 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES 

 
1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e 
Verbal. Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e 
modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e 
Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação. 
 
2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios 
Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. 
Habeas Corpus. Recurso Extraordinário. 
 
3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. 
Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, 
aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade móvel e imóvel – da 
aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e imóvel) Prescrição 
e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 (CDC). 
 
4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da Justiça. 
Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos 
(artigos 165 a 175). Da audiência de conciliação ou mediação (art. 334 e §§ do CPC). Causas 
de impedimento e suspeição. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. 
Exibição de Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal.  
 
5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. 
Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da 
Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. 
Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade. 
 
6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da 
Ação Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença. 
 
7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS 
CONFLITOS: Resolução nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções nº 12/2011-TP, nº 
007/2012-TP e nº 009/2012-TP. Regimento Interno e Ordens de Serviço do 
NUPEMEC/TJMT (disponível em http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ C/23927) 
 
8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual nº 
6.176/03. Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato 
Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais. 
 
9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos 
Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como Auxiliares 
da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 
RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE 
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SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 10.259, DE 12 DE 
JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no 
âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 
(Institui o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE 
SETEMBRO DE 1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - 
LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 38, DE 21 
DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras 
providências). 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITIQUIRA 
 

PORTARIA Nº. 16/2018/ADM 
 

O Doutor MÁRCIO ROGÉRIO MARTINS, Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do 
Foro da Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
etc. 

 
CONSIDERANDO ter cessado a designação do Defensor Público que atuava perante a 
comarca de Itiquira a partir de 1º de setembro de 2017, conforme portaria 779/2017 do 
Defensor Público Geral do Estado, publicada em 22 de agosto de 2017; 

 
CONSIDERANDO que, no presente momento, há necessidade de nomeação de 
advogados dativos para atuarem em substituição à Defensoria Pública, a fim de 
salvaguardar a defesa das pessoas necessitadas e os princípios constitucionais de acesso, 
distribuição da Justiça e celeridade na prestação jurisdicional; 
 
CONSIDERANDO a hipossuficiência da parte necessitada, tornando dispendioso seu 
deslocamento até outro munícipio para ser atendido por defensor; 
 
CONSIDERANDO que, nos casos em que o advogado for nomeado como defensor 
dativo para assistir à(s) parte(s) necessitada(s), terá direito ao arbitramento de honorários, 
nos termos do art. 22, §1º, do Estatuto da OAB, os quais deverão ser pagos pelo Estado 
de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação das nomeações dos advogados 
dativos que atuarão perante os processos em trâmite na Vara, a fim de dar publicidade ao 
procedimento adotado e garantir o acesso, de forma impessoal e igualitária, de todos os 
advogados interessados; 
 
CONSIDERANDO a conveniência para a celeridade do processo de que os advogados 
nomeados como dativos aceitem o encargo; 

 
CONSIDERANDO, por fim, os termos do Provimento nº 009/2007-CGJ/TJMT;  

 
RESOLVE: 

 
ARTIGO 1º - Tornar público que a nomeação para atuar como defensor dativo se dará 
em favor de advogados, mediante inscrição e manifestação de interesse e compromisso de 
aceitar a designação ou, em situações excepcionais, comunicar por escrito, nos autos 
respectivos, os motivos da recusa. 
§ 1º - Somente poderá solicitar a inscrição referida no caput, aqueles advogados que 
comprovarem a regularidade de sua inscrição perante a OAB, documentos pessoais e 
comprovante de residência. 
§ 2º - Para comprovação do requisito exigido no parágrafo anterior, o advogado deverá 
apresentar, no ato da inscrição, certidão/declaração emitida pela OAB. 
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ARTIGO 2º - A inscrição referida no artigo anterior deverá ser feita por meio de envio 
de correspondência eletrônica (e-mail) para o endereço da Diretoria do Foro da Comarca 
de Itiquira (itiquira@tjmt.jus.br)  até o dia 31/05/2018. 
§ 1º - No requerimento, informar qual o meio de comunicação que será disponibilizado 
para atender o jurisdicionado, por exemplo número de telefone fixo e/ou móvel, correio 
eletrônico (e-mail), etc. 
§ 2º - Ao encaminhar a correspondência eletrônica, o advogado será incluído em uma 
lista de advogados cadastrados que será aberta nesta Diretoria. 

 
ARTIGO 3º – Ao se cadastrar, o advogado poderá fazer ressalva de atuar somente em 
determinados ramos do direito. Caso o advogado seja nomeado para atuar em processo 
que trate de matéria com a qual não tenha afinidade, deverá solicitar sua destituição e 
nomeação de outro advogado. 
Parágrafo único - Caso o advogado solicite sua destituição, nos termos do caput deste 
artigo, não terá direito de requerer compensação de tal processo, devendo aguardar nova 
nomeação. 

 
ARTIGO 4º – A lista de advogados cadastrados será organizada em ordem alfabética e 
as nomeações seguirão essa ordem, retomando-se sempre de onde parou, até o final da 
lista, ocasião em que se reiniciará, visando, dessa forma, garantir isonomia e 
impessoalidade das nomeações. 
§ 1º - Os advogados que forem nomeados para atuarem como defensores dativos não 
poderão substabelecer os poderes a outro advogado. 
§ 2º - Havendo algum motivo que impeça o advogado de continuar atuando no processo 
como dativo, ele deverá informar ao Juízo e solicitar a sua destituição e a nomeação de 
outro advogado. 
§ 3º - O advogado que substabelecer os poderes no processo para o qual foi nomeado, de 
forma contrária ao §1º acima, será excluído da lista de advogados cadastrados e não 
voltará a ser incluído nos próximos 6 (seis) meses, a contar da decisão da data de sua 
exclusão. 
§ 4º - O advogado que atuar de forma desidiosa no curso do processo – por exemplo, não 
comparecer injustificadamente à audiência ou não se manifestar dentro do prazo 
estipulado – será destituído do encargo de defensor dativo, mediante decisão judicial. 
§ 5º - Aquele advogado que, por 3 (três) vezes, der causa à sua destituição pelo motivo 
previsto no parágrafo anterior, será excluído da lista de advogados cadastrados e não 
voltará a ser incluído nos próximos 6 (seis) meses, a contar da decisão da data de sua 
exclusão. 
 
ARTIGO 6º - Nos casos em que o processo foi ajuizado pela Defensoria Pública e que 
houver a necessidade de nomeação de advogado dativo para dar prosseguimento, a 
nomeação será feita na Vara Única, observando-se o critério de nomeação previsto no 
artigo anterior. 
 
ARTIGO 7º - Os honorários advocatícios do advogado dativo serão arbitrados por 
ocasião da prolação sentença e terão como parâmetro os critérios estabelecidos no art. 20, 
§§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. 
 
ARTIGO 9º – Publique-se a no Diário da Justiça, bem como fixe cópia no átrio do 
fórum, para ciência de todos os interessados. 
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Encaminhe-se cópia desta ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça, à Excelentíssima Senhora Corregedora Geral da Justiça, ao 
Excelentíssimo Promotor de Justiça desta Comarca. Cumpra-se. 
 
Itiquira-MT, 08 de maio de 2018. 
 

  
 Márcio Rogério Martins  
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira - 

Estado de Mato Grosso. 

 

 

(Nome)________________________________________________________, 

OAB_____________, portador(a) do CPF nº ___________________________ com 

escritório profissional no(a) 

_______________________________________________________________, vem 

respeitosamente perante Vossa Excelência requerer minha inscrição como advogado(a) 

dativo(a) para atuar na Comarca de Itiquira/MT. 

 Neste ato, informo que será(ão) disponibilizado(s) o(s) seguinte(s) meio(s) 

de comunicação para atender o jurisdicionado: 

_______________________________________________________________.  

Ressalto que prefiro atuar em determinado(s) ramo(s) do direito, qual (is) 

seja(m): ___________________________________________. 

  Declaro estar ciente da Portaria 16/2018/ADM. 

Por fim, trago em anexo  o comprovante de regularidade de minha 

inscrição perante a OAB, documentos pessoais e comprovante de residência. 

 

(cidade) ____________________, (data)______________________ 

 

Termos em que 

Espera Deferimento. 

 

 

_____________________________ 

(Assinatura) 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA UBIRATÃ 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
NOVA UBIRATÃ – MT 
 
TESTE SELETIVO PARA CONCILIADOR  
 
EDITAL N. 07/2018/DF 

 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito Diretor do 
Foro desta Comarca de Nova Ubiratã - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da 
Lei, torna público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo para Conciliadores da 
Comarca de Nova Ubiratã - 2018, mediante as condições estabelecidas no  Edital 
nº01/2018/DF, disponibilizado em 14.03.2018, no Diário da Justiça Eletrônico Ed. n. 
10217. 
 
1 – DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E DESCLASSIFICADOS 
 
 

Classificação Insc. Nome Nota Desempate 
1 04 Thaynara Scatolin Pegorini 7,8 Idade 
2 11 Laíse Roman Ross 7,8  
3 09 Marcela do A. Lima Hermann 7,4 Idade 
4 03 Silvana Carvalho da Graça 7,4 Idade 
5 06 Priscila de Paula V. Freitas 7,4  
6 17 Gabriel Ristoff Paz 7,0  
7 13 Thiago de A. Pinheiro 6,6 Idade 
8 18 Giovano José Bom D. Farias 6,6 Idade 
9 01 Luani Marchi Kozak 6,6  
10 07 Lucimara Josiany Spuldar 5,8  
11 16 Gislaine de Oliveira Prebitz 5,2  

Eliminada 10 Pamela Priscila Spigosso 4,6  
Eliminada 08 Bruna Thais Andrzejewski 4,6  
Eliminada 12 Antônia Edilene A. de Sousa 3,4  

Ausente 02 Emille Soares Brito   
Ausente 05 Tauan Fiorin Gebin   
Ausente 14 Jacineide Cardoso da Silva   
Ausente 15 Enilda Oliveira Feitosa   
Ausente 19 Cristiano Gaiva    

 
2 - DO PRAZO DE RECURSO 
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2.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da 
publicação deste Edital (item 10.1, Edital N°01/2018/DF, exclusivamente pelo e-mail 
nova.ubirata@tjmt.jus.br. 
Publique-se este edital no local de costume. 

 
Nova Ubiratã, 08 de maio de 2018. 

 
Glauber Lingiardi Strachicini 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

Disponibilizado - 10/05/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10253 Caderno de Anexos - 22 de 27



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
EDITAL N. 05/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais.   
 
CONSIDERANDO o disposto no Edital nº 001/2018/DF;  
 
CONSIDERANDO a desistência do candidato DEUMARI FRAGA DA SILVA, do processo 
seletivo para o cargo de Gestor Judiciário;  
 
RESOLVE:  
 
TORNAR PÚBLICA A RECLASSIFICAÇÃO do Processo Seletivo para função de confiança 
de Gestor Judiciário desta Comarca de Sapezal, para livre exercício profissional. 
 
ORDEM N O M E CARGO RESULTADO 

1 TATIANA MENDES DE OLIVEIRA GESTOR(A) 
JUDICIÁRIO(A) Classificada 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
O servidor terá o prazo de 15 (quinze) dias, para solicitar e encaminhar a esta Comarca de 
Sapezal, anuência de sua respectiva Comarca, em seguida o MM. Juiz de Direito e Diretor do 
Foro desta Comarca de Sapezal fará a indicação do nome do servidor escolhido à Gestão de 
Recursos Humanos, para designação.  
 
As despesas decorrentes da mudança para a nova sede correrão por conta do servidor; 
 
Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. 
 
Sapezal-MT, 08 de maio de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 

Disponibilizado - 10/05/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10253 Caderno de Anexos - 23 de 27



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TABAPORÂ 
 
 

ANEXOS DA PORTARIA Nº 17/2018/DF 

ANEXO I 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA 
DE TABAPORÃ – MT. 

 
 

_______________________________________________ 

(nome) ___________________ (nacionalidade), portador do CPF n.° ___________________,  e 

RG n.° ____________________, residente e domiciliado ______________________ 

_______________________________________________________________________, vem 

requerer a sua inscrição para o credenciamento de  ________________________________ (indicar a 

especialidade do serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), juntando, para tanto, os 

documentos exigidos no artigo 4o do Provimento n.° 6/2014/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que  as 

informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

 

Tabaporã – MT, ______de ________________de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
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 ANEXO II 

FICHA CADASTRAL 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome:  Data de Nascimento: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: 
 

Sexo: (  )F (  )M 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 

Estado Civil: Profissão: Registro no Conselho Regional: 
N": 

Registro na Previdência Social: P1S/PASEP: 

Filiação 
Pai: 
Mãe: 
Endereço Residencial: 

e-mail: Telefone Residencial Telefone Comercial 

FORMAÇÃO ESCOLAR 
Nome da entidade que concluiu o curso superior 

Curso Data de Conclusão Cidade UF 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

 _________________________________________ 

 (nome do interessado), __________________, (nacionalidade), portador do CPF n.° _____________ e 

RG n.° ________________________, declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do Edital n. 

007/2018/DF e do Provimento  n.° 6/2014/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao 

credenciamento de profissionais na área de Psicologia para prestação de serviços na Comarca de 

Tabaporã - MT , que concordo com as regras estabelecidas e que são verdadeiras todas as 

informações por mim fornecidas. 

Tabaporã – MT, _____ de ________________ de 2018. 

 

_______________________________________________ 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 
NOME DO CANDIDATO(A): 
 

 
CPF: RG: CÔNJUGE: 

   
 

PAI: MAE: 
  

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 

 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 
AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES 
QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER 
JUDICIÁRIO? 
 

(    )SIM (   )NÃO 
 
 

 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE PARENTESCO SETOR 

    

    

    

    

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, 
CIVIL e ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VÍNCULANTE N° 13 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO N- 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS 
ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 

DATA ASSINATURA 
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