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Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00
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Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
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Des. João Ferreira Filho
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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Edital

EDITAL N. 02/2018/DF - A Excelentíssima Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Alta Floresta, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 07.3.2014, alterado 

pelos Provimentos 3/2018/CM e 13/2014/CM, torna público, para ciência 

dos interessados, a abertura de processo seletivo (de cadastro de 

reserva) com a finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de 

Assistência Social e Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras 

estabelecidas neste edital.

* O Edital n° 02/2017/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002922-03.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE COCCO (RÉU)

NELSON JOSE COCCO (RÉU)

ANDERSON TAVARES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIO ROQUE (RÉU)

AARAO LINCOLN SICUTO (ADVOGADO(A))

TERESINHA DE FATIMA RODRIGUES VOLMER (RÉU)

ROQUE & VOLMER LTDA - ME (RÉU)

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da citação 

negativa sob Id 16063873, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001843-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

JUVERCINO PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNY DO NASCIMENTO ROSA (REQUERIDO)

JONATAN DO NASCIMENTO ROSA (REQUERIDO)

JULIE STEPHANIE DO NASCIMENTO ROSA (REQUERIDO)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 

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

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA PROCESSO n. 1001843-86.2017.8.11.0007 

Valor da causa: $1,400.00 ESPÉCIE: [Exoneração]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: JUVERCINO PEREIRA ROSA Endereço: Rua A6, 608, Setor 

A, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: JULIE 

STEPHANIE DO NASCIMENTO ROSA Endereço: AVENIDA SANTA 

CATARINA, 658, Apartamento 7, CENTRO, CAMBORIÚ - SC - CEP: 

88340-010 Nome: JOHNY DO NASCIMENTO ROSA Endereço: AVENIDA 

SANTA CATARINA, 658, apartamento 7, CENTRO, CAMBORIÚ - SC - CEP: 

88340-010 Nome: JONATAN DO NASCIMENTO ROSA Endereço: AVENIDA 

SANTA CATARINA, 658, Edifício - Apto 07, CENTRO, CAMBORIÚ - SC - 

CEP: 88340-010 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as custas 

processuais, no importe de R$ 549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais 

e sessenta e três centavos), sob pena de protesto, ao teor do Provimento 

14/2017. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo é contado do término do 

prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será publicado na forma da Lei. ALTA FLORESTA/MT, 22 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000915-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO (ADVOGADO(A))

VALDETE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RIBEIRO DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

GERALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

VALDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

LUCIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA GUILHERME (INVENTARIADO)

JORGE DE ALMEIDA OLIVEIRA (INVENTARIADO)

SIDNEI RIBEIRO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

REGINALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

K. A. D. A. (INVENTARIADO)

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

termos do processo acima indicado, para apresentar Certidão Negativa de 

Dependentes do INSS e certidão de inexistência de testamento, expedida 

pelo CENSEC, nos moldes do que estabelece o artigo 2º do Provimento de 

nº. 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 30 (trinta) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000261-17.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): FRANCISCO ALVES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado(s) do reclamado: 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS Vistos. Considerando o 

teor do Ofício Circular Nº 008/2018/NUPEMEC-PRES que trata de 

campanha institucional que visa à promoção do uso dos meios 

consensuais de solução de conflitos, verifico que o caso em tela possui 

condição de realização de acordo, assim, designo audiência de 

conciliação/mediação que será realizada pelo CEJUSC para dia 

07/11/2018, às 18h00, devendo a Secretaria da Vara providenciar o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000152-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LOPES DE FREITAS (REQUERENTE)

WESLEY RODRIGUES ARANTES (ADVOGADO(A))

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000152-03.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

VICENTE LOPES DE FREITAS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, 

CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos. Trata-se de ação de liquidação de sentença 

com pedido incidental de exibição de documentos proposta por Vicente 

Lopes de Freitas em de Ympactus Comerial Ltda – Telexfree, Carlos 

Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler e James Matthew Merril, todos 

qualificados nos autos. Pois bem, analisando detidamente a inicial, bem 

como, os documentos que a instruem, noto a autora não trouxe aos autos 

qualquer documento que comprove sua legitimidade ad causam. Alega a 

requerente não possuir os comprovantes de pagamentos e de adesão 

requerendo, para tanto, a intimação da requerida para apresentar as 

informações referentes ao login e CPF de titularidade da mesma, a fim de 

corroborar o alegado na inicial. Todavia, incumbe à autora demonstrar sua 

relação jurídica com a requerida, de forma a legitimar o ajuizamento 

presente demanda (Sobre o tema: TJ-MG - AC: 10352160007014001 MG, 

Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 13/09/2016, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2016). Por essas razões, 

nos termos do art. 99, § 2º e art. 321, ambos do CPC/2015: INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, emendar a inicial trazendo 

aos autos documentação hábil a comprovar sua legitimidade ativa, na 

forma doa art. 319, inciso II, do CPC/15. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002621-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002621-56.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS Advogado(s) do 

reclamante: MARIA JOSE DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s) do reclamado: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO Vistos. Considerando o teor do Ofício 

Circular Nº 008/2018/NUPEMEC-PRES que trata de campanha institucional 

que visa à promoção do uso dos meios consensuais de solução de 

conflitos, verifico que o caso em tela possui condição de realização de 

acordo, assim, designo audiência de conciliação/mediação que será 

realizada pelo CEJUSC para dia 07/11/2018, às 14h20min., devendo a 

Secretaria da Vara providenciar o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 128106 Nr: 4137-02.2015.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro da Silva, Pedro Rodrigues da Silva, 

Aparecido Avelino Rodrigues da Silva, Antonia Verginia da Silva, Benedita 

Aparecida da Silva Santos, Anginaldo Rodrigues da Silva, Sebastião 

Aparecido da Silva, Marinaldo Rodrigues da Silva, José Aparecido 

Rodrigues da Silva, Paulo Ronaldo Rodrigues da Silva, Maria Aparecida da 

Silva Aiello - Espólio, Carlos Alexandre Aiello, Sonia Aparecida Aiello 

Santos, Neuza Rodrigues da Silva Santos, Rosa Isabel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Forato da Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, acerca do documento, fls 

97/110, requerendo o que de direito.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000549-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e da Ordem de Serviço nº 

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

Advogado(a) da parte autora para manifestação, no prazo de cinco (05) 

dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001060-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. Q. D. C. (ADVOGADO(A))

E. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. F. (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte requerente, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da carta 

precatória devolvida com diligência negativa (ID 15776161), indicando, no 

mesmo prazo, o novo endereço da parte ré.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002249-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. M. (REQUERENTE)

S. M. P. A. M. (REQUERENTE)

K. Z. G. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002249-73.2018.8.11.0007 Vistos. HOMOLOGO 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo sob o ID n. 

15311663 em relação ao divórcio de SONIA MARGARETE PEREIRA 

AZEVEDO MULLER e JAMIR JOSE MULLER, com fundamento no art. 226, § 

6º da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010. Portanto, DECRETO O DIVÓRCIO dos 

requerentes, julgando EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Processo Civil. Intimem-se as partes através da Secretaria da Vara em 

virtude de erro no sistema. Isento de custas processuais, eis que concedo 

as partes o benefício da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para averbação da sentença à margem do assento 

de casamento no Cartório competente, devendo constar inclusive que a 

autora voltará usar o nome de solteira, qual seja, SONIA MARGARETE 
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PEREIRA AZEVEDO, solicitando a remessa ao Juízo de via do documento 

devidamente registrada. Após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Alta Floresta, MT, 10 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34004 Nr: 1381-11.2001.811.0007

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lemos & Bosi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LOURDES VOLPE 

NAVARRO, para devolução dos autos nº 1381-11.2001.811.0007, 

Protocolo 34004, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002269-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA TOSCANO (RÉU)

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002269-64.2018.8.11.0007 Vistos. INDEFIRO o 

pedido de suspensão da medida liminar de reintegração de posse deferida 

nos autos, vez que não consta nos autos qualquer alteração quanto aos 

fatos alegados junto à exordial e que justificaram a concessão da medida. 

Outrossim, CONSIGNO que a parte autora revogou a Autorização de Uso 

de Bem Público concedida ao Sr. Carlos Elias, notificando, em 16.01.2018, 

por ser o atual ocupante do imóvel, bem como o dever de desocupar o 

imóvel. Ademais, foi concedida a liminar de reintegração de posse aos 

27.06.2018. Assim sendo, houve tempo hábil para a desocupação 

voluntária, pelo que MANTENHO a decisão liminar. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, MT, 22 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010256-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MORAES ABOIN (ADVOGADO(A))

BRUNA SIGNORATI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SSO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico ainda, que procedo a intimação do autor, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da juntada da Carta Precatória - 

ID – 16069388, bem como para indicar o endereço atualizado do réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Alta 

Floresta, 22 de outubro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010511-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DE JESUS SANTOS (EXEQUENTE)

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010511-58.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SEBASTIAO DE JESUS SANTOS 

EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos. Intime-se a parte adversa para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração, bem como Embargos à 

Execução apresentados, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os 

autos concluso para julgamento. 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 o despacho proferido 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de outubro de 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010174-40.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ROSANGELA PENDLOSKI (ADVOGADO(A))

WAGNER JEFERSON MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE APARECIDA JULIAO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 16072338, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MOCCI DADALTO (ADVOGADO(A))

CASSIANA GABRIEL KATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001360-22.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CASSIANA GABRIEL KATO 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. Relatório dispensado 

em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Consoante se 

depreende da minuta de ID nº. 12861204, as partes entabularam acordo 

após a prolação de sentença (ID n.º 15544024), e pretendem sua 

homologação. Sabe-se que a jurisprudência pátria admite a homologação 

do acordo mesmo após a prolação da sentença, sem que isto represente 

ofensa à coisa julgada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIDO O PEDIDO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL MESMO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA 

COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. MODIFICAÇÃO DA 

DECISÃO RECORRIDA NESTE GRAU RECURSAL. Não há qualquer 

impedimento ao magistrado em homologar acordo realizado pelas partes, 

ainda que nele contenha disposição diversa daquela contida na sentença, 

haja vista que estão em pauta direitos patrimoniais disponíveis e as partes 

são livres para transacionar em qualquer fase processual, sem que, com 

isso, esteja se ofendendo a coisa julgada. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70071606008, Décima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de 

Oliveira Brito, Julgado em 23/02/2017). A solução amigável do conflito está 

em consonância com a legislação pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO 

a transação celebrada entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). Dispensada a intimação das 

partes e patronos, conforme art. 914 da CNGC/MT. Cumpra, 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 
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efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000534-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

OI S/A (EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA GONCALVES MENDONCA (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000534-64.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: MAIARA 

GONCALVES MENDONCA Vistos. Analisando o processo, verifico que a 

credora Oi S.A. pleiteia a execução do valor de R$ 930,24 e que o credor 

Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa pleiteia a execução do valor de 

R$ 1.036,51. Dessa forma, retifique-se a autuação processual para incluir 

no polo ativo da execução Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, 

conforme requerimento acostado no Id. num. 13304029. Em seguida, 

intimem-se os credores Oi S.A. e Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem o cálculo 

atualizado de seus créditos, incluindo o valor da multa de 10% (art. 523, 

§1°, do CPC). Apresentado os cálculos, remeta-se o processo à 

conclusão para análise do pedido formulado no Id. num. 14564059. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-84.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002548-84.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MIGUEL FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, SERASA S/A. Vistos. Analisando detidamente os autos 

verifica-se a interposição de Embargos de declaração interposto pelo 

Banco da Amazônia contra a decisão de ID nº. 15378463 que indeferiu o 

pedido de expedição de ofício ao Cartório do Segundo Serviço de Notas 

de Itaituba/PA. Com efeito, é cediço geral que os embargos declaratórios 

devem ser manejados em face de SENTENÇA ou ACÓRDÃO, 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 a insurgência do autor se da contra DECISÃO, a qual, na seara 

do Juizado Especial, não admite recurso. Desse modo, NÃO ACOLHO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 15522719, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Inobstante o não cabimento de Embargos de 

Declaração contra decisão, é fato que por ocasião do pedido de ID nº. 

15522719 o Banco da Amazônia demonstra que diligenciou no sentido de 

obter aludido documento, contudo, fora informado que fornecido apenas 

por ordem judicial. Desse modo, defiro o pedido de expedição de ofício ao 

Cartório do Segundo Ofício de Notas de Itaituba/PA, requisitando cópia do 

instrumento de procuração mencionado no documento de ID nº. 11091610 

- Pág. 5, o qual deverá ser remetido anexo ao ofício para melhor subsidiar 

a reposta, que há de ser apresentada em 05 (cinco) dias. No que tange ao 

pedido de extinção formulado pela Caixa Econômica Federal (ID nº. 

15856605), em se tratando de empresa pública federal, e como tal, toda e 

qualquer ação na qual participe deve ser apreciada pela Justiça Federal, 

nos termos do disposto no inciso I, do artigo 109 da Constituição Federal, 

razão pela qual JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito apenas 

em relação à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do artigo 51, III da 

Lei nº. 9.099/95. Expeça-se Carta Precatória com a finalidade de ouvir a 

testemunha TIAGO FERREIRA DE MATOS, que conforme documento de ID 

nº. 11091610 é brasileiro, solteiro, técnico de manutenção de informática, 

portador do RG nº. 6527670 SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº. 

911.868.112-34, residente e domiciliado a Avenida Governador Fernando 

Guilhon, nº. 920, Bairro Jardim das Araras, na cidade de Itaituba/PA. 

Certifico que em caso de gravação de áudio o CD ficará arquivado na 

secretaria da 4.ª vara, caso não haja sucesso na conversão do vídeo em 

MP4 em tamanho compatível com o PJE. 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, 

22 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003511-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI TADEU CUISSI (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (REQUERENTE)

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL -SABESPREV 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003511-58.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

REQUERIDO: FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL -SABESPREV 

Vistos. Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência de 

conciliação designada, advertindo-a de que o não comparecimento ao ato 

poderá resultar na decretação de revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000095-19.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

TIAGO FAGUNDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais, conforme cálculo da contadoria - ID nº 

15086414.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE SOUSA RESPLANDES (REQUERENTE)

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 
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Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GEICIANE DE OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

DILAMARE MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARANOSKI PIOVESAN (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000810-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

THAIS ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA MUNDIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu 

Patrono, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao recolhimento 

das custas processuais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003763-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARLENE FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003763-61.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARLENE FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

concessão de liminar, visando a apresentação de boletos para quitação 

de empréstimo antecipado com abatimento parcial dos juros e acréscimos. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento do pedido liminar. Com efeito, a 

verossimilhança da alegação está revelada pelos documentos acostados 

aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito 

invocado. O perigo da demora, de igual modo, é evidente, pois a 

manutenção dos descontos até então feitos diretamente na folha de 

pagamento da parte autora poderá privar a requerente de gerenciar de 

maneira adequada seus gastos mensais. Ademais, o perigo de 

irreversibilidade da medida, em casos como este, não existe, pois o objeto 

da demanda é justamente a quitação do débito junto a instituição financeira 

ora requerida. A orientação jurisprudencial é clara no sentido de que em 

casos semelhantes é acertada a decisão que determina a apresentação 

dos boletos para pagamento antecipado. Veja-se: “RECURSO INOMINADO 

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SOLICITAÇÃO DE BOLETO PARA 

QUITAÇÃO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO 

INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO.1- No caso, a parte reclamante solicitou boleto para 

pagamento antecipado dos empréstimos, e não foi atendida pela instituição 

financeira. 2- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a 

tentativa frustrada da parte consumidora em solucionar a questão, 

configura responsabilização objetiva pelos danos morais causados.3- 

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, 

pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa.4- Com relação ao valor indenizatório a título de 

danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser 

mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em 

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, 

sem lhe causar enriquecimento ilícito.5- Conforme orientação do e. 

Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade 

contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a 

partir da citação.6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.” (VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2018, Publicado no 

DJE 13/03/2018) “RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEMORA NO 

FORNECIMENTO DE BOLETO BANCÁRIO – QUITAÇÃO ANTECIPADA DE 

EMPRÉSTIMO - REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA 

RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE - DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS 

FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o 

problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição 

e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. 

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade 

com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.” 

(SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/12/2017, Publicado no DJE 04/12/2017). Assim, por estarem presentes 

os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código 

de Defesa do Consumidor, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar 

que a parte requerida promova as medidas administrativas objetivando a 

apresentação de boletos para quitação do empréstimo realizado pela 

autora referentes à relação jurídica objeto da presente demanda (Número 

do contrato: 701865942-0, valor da parcela: R$ 97,59), no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, 
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considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e 

sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova 

neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à 

audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003746-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI (ADVOGADO(A))

LEANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003746-25.2018.8.11.0007 INTERESSADO: LEANDRO CANDIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de pedido de concessão de tutela 

antecipada de evidência objetivando a reclassificação de tarifa da unidade 

consumidora de residencial para rural. Compulsando os autos, verifico 

presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela provisória 

pleiteada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser deferida a 

tutela de urgência pretendida pela requerente, senão vejamos. A 

probabilidade do direito está revelada pelos documentos que instruem a 

petição inicial, através dos quais é evidenciada a verossimilhança das 

alegações da parte autora. De igual forma, o perigo de dano é evidente, 

pois a falha na prestação de serviço da empresa concessionária de 

energia elétrica vem ocasionando prejuízos financeiros ao autor 

decorrentes do enquadramento tarifário errôneo, conforme preceitos 

jurisprudenciais que transcrevo adiante: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA - ENERGIA ELÉTRICA - 

CLASSIFICAÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS COMO RESIDENCIAL - 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADA - EQUÍVOCO DA CONCESSIONÁRIA - 

COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS 

A MAIOR - VIABILIDADE - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - 

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 557, 

caput, do CPC autoriza o relator a negar seguimento ao recurso quando 

manifestamente improcedente. Demonstrada a falha na prestação de 

serviço da empresa concessionária decorrente do errôneo 

enquadramento tarifário das unidades consumidoras instaladas na 

propriedade rural do agravado, é devida a devolução em dobro dos 

valores pagos a maior, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do 

CDC.” (AgR 148419/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/10/2015, 

Publicado no DJE 03/11/2015). “APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA - 

RECLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE RURAL PARA 

RESIDENCIAL PROCEDIDA UNILATERALMENTE E SEM QUALQUER BASE 

LEGAL PELA CONCESSIONARIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

COBRADOS A MAIOR DURANTE O PERÍODO EM QUE VIGOROU A 

ERRÔNEA CLASSIFICAÇÃO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM 

RAZÃO DO INADIMPLEMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS 

FATURAS EM RAZÃO DOS VALORES EXORBITANTES QUE PASSARAM 

A SER COBRADOS COM A INDEVIDA RECLASSIFICAÇÃO - 

INADIMPLEMENTO QUE NÃO PODE SER INTERPRETADO EM DESFAVOR 

DO CONSUMIDOR, JÁ QUE MOTIVADO POR ATO DA ARBITRÁRIO E 

EQUIVOCADO DA CONCESSIONÁRIA - ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RECONHECIDA - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS EM RAZÃO DA SUSPENSÃO TER PERDURADO POR 25 

DIAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES NATALINAS - QUANTUM 

ARBITRADO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. 1) Classificação do 

consumidor de energia elétrica consolidada como pertencente ao Grupo 

B2-Rural desde a data em que fora instalada a unidade consumidora do 

seu imóvel, situado na zona rural de Tapurah e com destinação às 

praticas agrícolas. 2) Ausente qualquer modificação na destinação do 

imóvel, a reclassificação unilateral operada pela concessionária de 

serviço público se revela indevida e padece de base legal. 2) Dever da 

empresa concessionária de emitir comunicado específico ao usuário a 

respeito da alteração de classificação da unidade consumidora, conforme 

preconiza o artigo 19 da Resolução 456/2000 e artigo 7º da Resolução 

414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa nº 479/2012, o 

que inexiste nos autos. 3) Demonstrada a falha na prestação de serviço 

da empresa concessionária decorrente do errôneo enquadramento 

tarifário, é devida a repetição dos valores pagos a maior, conforme dispõe 

o artigo 76, II da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. 4) Se o inadimplemento 

da consumidora decorreu exclusivamente do ato praticado pela 

concessionária - que indevidamente reclassificou sua unidade 

consumidora sem qualquer justa causa, implicando no aumento de quase o 

dobro das faturas mensais - mostra-se evidente a ilegalidade da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. 5) A suspensão sem justa 

causa do serviço de energia elétrica, de natureza essencial, pelo período 

de 25 (vinte e cinco) dias, abrangendo as festividades natalina e de final 

de ano, caracteriza indiscutivelmente danos morais indenizáveis. 6) 

Indenização arbitrada pelo juízo singular que se mostra adequada a 

cumprir as finalidades do instituto do dano moral.” (Ap 37502/2014, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). Ante o 

exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do 

Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para 

determinar que a requerida efetue a reclassificação tarifária na unidade 

consumidora n.º 6/689474-5, passando de residencial para rural 

agropecuária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 200,00 em caso de descumprimento. No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim 

de comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000874-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

JOSELAINE RIBEIRO PEREIRA AGUIRRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000874-71.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSELAINE RIBEIRO PEREIRA 

AGUIRRA EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Pela 

análise do processo eletrônico, verifico que se trata de Cumprimento de 

Sentença movido em desfavor de empresa em recuperação judicial. Nos 

termos do Enunciado nº 51 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, "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 à parte 

habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria". É sabido 

que, estando a executada em recuperação judicial, a execução de título já 

constituído não pode tramitar no Juizado Especial, tampouco pode haver 

constrição de bens e valores, restando ao credor a faculdade de habilitar 

seu crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da 

executada. Nesse sentido seque o recente entendimento do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. 

FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA 

EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO 

DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. 
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INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI Nº 11.101/2005. 1. 

A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar 

atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por 

magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o 

fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 

2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações 

consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização 

sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses 

protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda 

Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei nº 

11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da 

empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes 

de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação 

judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas 

as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio 

da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a 

ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado 

especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito 

fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de 

reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial 

provido para reconhecer a competência do juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

07/03/2017, DJe 14/03/2017) RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

EXECUÇÃO SINGULAR MOVIDA CONTRA A RECUPERANDA. PRÁTICA DE 

ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. 1- Conflito de competência suscitado em 

9/11/2015. Recurso especial interposto em 28/3/2016 e concluso à 

Relatora em 30/9/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se o juízo 

onde se processa a recuperação judicial da recorrente é o competente 

para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de 

relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. 3- A 

interpretação conjunta das normas contidas nos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, 

bem como o entendimento do STJ acerca da questão, permitem concluir 

que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial - por ter à sua 

disposição todos os elementos que traduzem com precisão as 

dificuldades enfrentadas pelas devedoras, bem como todos os aspectos 

concernentes à elaboração e à execução do plano de soerguimento - é 

quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de 

execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate 

de crédito decorrente de relação de consumo. 4- Recurso Especial 

Provido. (REsp 1630702/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) Ressalta-se que o 

posicionamento adotado nos julgados em epígrafe refuta o 

prosseguimento individual de execuções em juízos diversos daquele 

responsável pelo cumprimento do plano de recuperação, vez que as 

medidas constritivas de credores não sujeitos ao plano seriam capazes de 

inviabilizar o processo de reestruturação financeira da empresa pela 

constrição de bens e receitas já comprometidos com a sua execução. 

Ademais, no microssistema do Juizado Especial não se aplica o disposto 

no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005, no que tange à suspensão das 

ações de execução em face de devedor em recuperação judicial, diante 

da incompatibilidade de tal norma com os princípios norteadores do 

Juizado Especial. Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no Enunciado nº 51 do FONAJE e no artigo 51, inciso III, da Lei 

nº 9.099/95. Caso seja solicitado pelo credor, expeça-se certidão de 

crédito em seu favor para fim de habilitação. Sem custas processuais e 

honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e cautelas 

de praxe, nos termos do artigo 1006 da CNGC/MT, observando-se se há 

custas pendentes de quitação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO KIYOSHI KINFUKU (REQUERENTE)

JOSE VALNIR TEXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROCHA DE LIMA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000820-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO KIYOSHI KINFUKU 

REQUERIDO: ADRIANA ROCHA DE LIMA FERREIRA Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposto pelo autor PEDRO KIYOSHI KINFUKU 

alegando irregularidade havida na sentença de ID nº. 15325943. É o 

necessário. DECIDO. Analisando detidamente o presente feito verifica-se 

que prospera a alegação do Embargante de que a certidão de ID nº. 

14909336, que atesta o silêncio do requerente acerca do endereço 

atualizado da requerida, está equivocada, uma vez que em petitório de ID 

nº. 14672191 trouxe aos autos aludida informação, dentro do prazo 

estabelecido. Desse modo, vê-se que a sentença objurgada partiu de 

premissa equivocada, uma vez que a extinção da ação pela inércia do 

autor não condiz com o ocorrido no feito. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

de ID nº. 15558876 para revogar integralmente a sentença de ID nº. 

15325943 e determinar o regular prosseguimento do feito, com a 

designação de audiência de conciliação e citação da parte requerida, 

observando o endereço declinado pelo autor em ID nº. 14672191. 

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, 

20 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002668-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FAGNER PEREIRA (REQUERENTE)

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002668-30.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALEX FAGNER PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto pelo autor contra a decisão de ID nº. 15214411, que 

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. É o necessário. 

DECIDO. Em análise percuciente dos autos constato que a pretensão do 

Embargante não merece prosperar. Senão vejamos. É cediço geral que os 

embargos declaratórios devem ser manejados em face de SENTENÇA ou 

ACÓRDÃO, 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 a insurgência do autor se da 

contra DECISÃO, a qual, na seara do Juizado Especial, não admite 

recurso. A titulo de elucidação, colaciono entendimento jurisprudencial 

sobre o assunto: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. 

HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 3º DA LEI N.º 12.153/2009. AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. Por ausência de previsão 

legal não é cabível o recurso contra decisões interlocutórias de primeiro 

grau nos Juizados Especiais. Exceção à regra é a prevista no art. 4º da 

Lei n.º 12.153/2009, que estabelece a possibilidade contra a decisão que 

concede a cautela ou tutela, em razão do prejuízo irreparável que poderá 

causar ao demandado. Não há contradição, omissão, obscuridade ou 

dúvida no julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a 

decisão. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos 

declaratórios. Descabimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO 

ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006769095, Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, 

Julgado em 30/08/2017). (Destaquei). Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 15382495 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, 20 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA LOURENCAO FERREIRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001402-71.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRESSA APARECIDA 

LOURENCAO FERREIRA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Trata-se de Embargos de 

Declaração movido por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

alegando omissão havida na sentença de ID nº. 14380244. É o necessário. 

DECIDO. Aduz a embargante que a sentença fora omissa por deixar de 

analisar o pedido de quebra do sigilo telefônico formulado pela requerida, 

com o escopo de comprovar a contratação dos serviços pela autora. 

Analisando a sentença objurgada verifica-se que de fato não houve 

menção quanto ao aludido pedido. Entretanto, consoante constou no 

decisório guerreado, aplicável ao caso em comento o Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

consumidor e fornecedor - art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Assinale-se, que, objetivando 

essencialmente o restabelecimento do equilíbrio nas relações de consumo, 

o Estado passou a intervir no mercado consumerista, com os julgadores 

passando a deter poderes especiais e nada usuais no direito tradicional, 

entre os quais avultam, por exemplo, a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor, a desconsideração da pessoa jurídica, a nulificação 

de ofício de cláusulas abusivas, com presunção, até prova em contrário, 

da responsabilidade do fornecedor. Conforme constou na sentença, em 

se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor por 

eventual dano, seja moral ou material, causado ao consumidor é objetiva, 

ou seja, independe da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o 

artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código. Nessa senda, cabe à parte, e 

não ao Estado Juiz, a diligência visando a produção de provas, mormente 

no caso em comento, em que aplicada a inversão do ônus. Não há que se 

falar em quebra do sigilo telefônico da autora com o escopo de comprovar 

a contratação dos serviços quando incumbe a empresa o zelo de manter 

tais informações, razão pela qual INDEFIRO TAL PEDIDO. É certo que a 

insurgência do embargante se confunde com o mérito da lide, e não admite 

revisão em sede de embargos de declaração, que tem o escopo de 

elucidar obscuridade, 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. Ante o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos para sanar a 

omissão e INDEFERIR O PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DA 

AUTORA e DEFERIR A RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, nos moldes 

requerido, mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade, 

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 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

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

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 20 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003548-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES (ADVOGADO(A))

PEDRO FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003548-85.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PEDRO FERREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA - EPP Vistos. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. A parte autora, devidamente intimada conforme 

determinação de ID n.º 15838135, não apresentou comprovante de 

endereço em seu nome (certidão de ID nº 16065827). Somente quando 

comprovado o domicílio do autor é que se pode ter o devido conhecimento 

a respeito, e, por consequência, do juízo competente, pelo que se torna 

imprescindível aquela providência probatória quanto ao endereço, já por 

ocasião do ajuizamento da ação. Na hipótese de apresentação de 

comprovante em nome de pessoa diversa, faz-se necessária a 

comprovação de parentesco com a parte autora ou juntada de declaração 

datada acerca da residência do requerente, fornecida pela pessoa 

indicada no comprovante de endereço. Por fim, tendo a julgadora 

oportunizado a superação da falta de documento que se fazia 

imprescindível, e não tendo a parte atendido à oportunidade que lhe fora 

dada, resulta em extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido é o posicionamento da Turma Recursal Única de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA E 

INDENIZATÓRIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é 

fixada, em regra, pelo domicílio da parte requerida, critério estabelecido no 

art. 4º, inciso I da Lei nº 9.099/95. Hipótese na qual não foi comprovado o 

domicílio do requerente na Comarca de Sorriso, sendo o domicílio do 

requerido na Comarca de Primavera do Leste. Não há no caso nenhuma 

das circunstâncias que atraísse a competência do foro de Sorriso para o 

julgamento da causa. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

105999020118110014/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

26/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016). Assim, com fulcro no artigo 4°, 

incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95, é de rigor ser reconhecida a 

incompetência territorial, pois o reclamante não demonstrou de forma 

satisfatória que reside nesta comarca de Alta Floresta (MT). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 4°, incisos I, II e III, da Lei n° 9.099/95 e determino a 

remessa dos autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de 

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

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 0 5 2 5 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A LUCINEIA DA SILVA IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça até o bairro Centro. 

O recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 
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emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior expedição do mandado. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 22 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PAULO TOLEDO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000748-55.2016.8.11.0007 RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA ANDERSON PAULO TOLEDO IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para manifestação nos presentes autos acerca 

da petição ID 15921120, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 22 de outubro de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003340-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUAN DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003340-38.2017.8.11.0007 RUAN DOS SANTOS COSTA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da petição e documentos ID 15937336, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

22 de outubro de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002699-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES AROEIRA (AUTOR(A))

IZABEL SANTOS AROEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

ROLFF MILANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ MANOEL DA SILVA (TESTEMUNHA)

VALDECIR JOSE DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

EVANILDO NUNES MACIEL (TESTEMUNHA)

APARECIDO DIOMAZIO (TESTEMUNHA)

MARIA ALVES MACIEL (CONFINANTES)

SUELI BAPTISTA DE LIMA (TESTEMUNHA)

ROGELIO APARECIDO DA HORA (CONFINANTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002699-50.2017.8.11.0007. AUTOR: 

JOSE RODRIGUES AROEIRA, IZABEL SANTOS AROEIRA RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos. Trata-se de “Ação de Usucapião” ajuizada por JOSÉ 

RODRIGUES AROEIRA e IZABEL SANTOS AROEIRA em desfavor de 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDAÇÃO (proprietária) e dos confinantes Valdeci José de Oliveira, 

Maria Alves Maciel e Rogélio Aparecido da Hora. Em que objetivam, em 

síntese, a declaração de domínio, através da usucapião, da Parte 

Requerente sobre a área de 360m² (trezentos e setenta metros 

quadrados), identificado pelo lote urbano n. 02, quadra n. RS-12, 

loteamento Residencial Carlinda I, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2G do 

CRI da Comarca de Alta Floresta/MT. Com a inicial (ID10164717) vieram os 

documentos de ID10164840/10165366. Recebida a inicial no ID10170765. 

Citados os confinantes e Réu. A Parte Ré apresentou contestação 

(ID10653179), instruindo os autos com os documentos de ID10653197. 

Realizada audiência de conciliação (ID10695864), esta restou infrutífera. A 

Parte Autora apresentou impugnação à contestação ID10871415. O feito 

foi saneado e fixados os pontos controvertidos, sendo designada 

audiência de instrução e julgamento (ID11358800). Termo de audiência de 

instrução e julgamento acostado no ID12497762 e ID12966703, e 

documentos juntados em audiência. Após, os autos permaneceram os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Preliminarmente, em sede de contestação, a Requerida pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, ante a insolvência evidente 

da massa liquidanda, juntando aos autos a certidão da Decisão proferida 

pelo Juízo da Liquidação Judicial (ID10653197), que concedeu à massa 

liquidanda os benefícios da justiça gratuita. Portanto, entendo que deve 

ser concedida a gratuidade da justiça para a Requerida. Ademais, a 

Requerida alega ainda a necessidade de litisconsórcio passivo 

necessário, requerendo o chamamento no processo do primeiro 

adquirente do imóvel, Sr. Álvaro Souza Bonfim, entretanto, não há que se 

falar em reconhecimento da indispensabilidade do litisconsórcio em 

questão, devendo o feito prosseguir regularmente entre as partes, diante 

da documentação juntada comprovando que os Requerentes são os 

atuais possuidores do imóvel desta demanda. Compulsando detidamente 

os autos, verifica-se que os Requerentes buscam obter a declaração de 

propriedade do imóvel com área de 360,00 m² que adquiriram a posse da 

área de Manoel Rodrigues de Sousa em 15 de outubro de 2002, localizado 

na Avenida Mato Grosso, quadra RS-12, lote 02, na cidade de Carlinda/MT, 

CEP 78587-000, o qual atualmente está registrado perante o 1º Serviço 

Notarial e Registral da Comarca de Alta Floresta/MT (Eutálio Bicudo Netto), 

em nome da Requerida COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO. Entretanto, diante da posse 

comprovada por meio dos documentos que instruíram a inicial 

(ID10164840/10165366), somando no caso em tela uma posse mansa, 

pacífica e contínua exercida, levando em conta a soma dos antecedentes 

e dos Requerentes no imóvel, tem-se o resultado de mais de 24 (vinte e 

quatro) anos. Desta forma, invoca em seu favor o instituto da Usucapião 

Extraordinária capaz de consolidar a propriedade em nome dos 

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

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

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

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

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

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

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

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele 

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

1.238 do CC). Nessa toada, é de concluir que a usucapião extraordinária, 

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

existência de posse mansa, pacífica, ininterrupta, animus domini e prazo 

de 15 anos, não exigindo justo título e boa-fé. A respeito do assunto 

seguem as jurisprudências: RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO – 10 (DEZ) ANOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU 

OPOSIÇÃO À POSSE DA AUTORA – IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA 

– REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. “No caso 

concreto, deve ser reconhecida a usucapião extraordinária, pois a 

possuidora estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual e provou sua 

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

anos, exercida com‘ animus domini’. Inteligência dos artigos 1.238, 

parágrafo único, e 2.029, ambos do Novo Código Civil..” (Ap 41371/2013, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014). (Ap 

32064/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO - PRESCRIÇÃO AQUSITIVA - POSSE MANSA-PACÍFICA 

E ININTERRUPTA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE 
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PROVA CONTUNDENTE DE OPOSIÇÃO SEJA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO, 

INTERPELAÇÃO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE INSURGÊNCIA - 

APLICABILIDADE DO ARTIGO 1238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO 

CIVIL/2002 – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. Restando 

comprovado o cumprimento dos critérios legais exigidos pelo artigo 1.238, 

parágrafo único do Código Civil/2002, mostra-se imperioso o 

reconhecimento da procedência do pedido formulado na Ação de 

Usucapião, mormente quando não há elementos que demonstrem a 

ocorrência de oposição contundente e capaz de interromper a prescrição 

aquisitiva. (Ap 168141/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2017, 

Publicado no DJE 19/04/2017) USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS PELOS AUTORES – ART. 1.238, CC – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os possuidores se 

desincumbiram satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar de 

forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.238, do C. Civil: 

posse mansa, pacífica e ininterrupta, o animus domini e o prazo 

usucapiendo. (Ap 83569/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) No caso em apreço, ao que 

consta nos autos, a posse dos Requerentes possui o animus domini, é 

mansa e pacífica, é justa e não é violenta e nem clandestina, pois houve 

citação de todos os possíveis interessados e, o mais importante, a 

Requerida não se opõe ao pedido dos Requerentes, bem como resta 

demonstrado que os mesmo possuem a posse mansa e pacífica, 

realizando no imóvel várias benfeitorias, tendo suas divisas bem definidas 

e reconhecidas conforme depoimento das testemunhas/confinantes em 

audiência de instrução e julgamento ID13092979. A ocupação mansa e 

pacífica, levando em conta os antecedentes, vem sendo exercida desde o 

ano de 1993, conforme documentações presentes nos autos, e, os 

Requerentes vem exercendo a posse mansa e pacífica desde o dia 15 de 

outubro de 2002, conforme contrato particular de compra e venda do 

imóvel urbano firmado entre os Requerentes e o antigo proprietário 

(ID10164864). Assim, de acordo com o artigo 1243 do CC, o tempo exigido 

(10 anos) para usucapir o imóvel deve ser acrescentado à sua posse a 

dos seus antecedentes, somando no caso em tela uma posse mansa, 

pacífica e contínua, contando até atualmente, resultando em 24 (vinte e 

quatro) anos. Portanto, a prova documental revela como verdadeiros os 

fatos alegados pelos Requerentes. Desta feita, restando comprovados os 

requisitos exigidos pela legislação civil pátria para a caracterização da 

usucapião extraordinária, impõe-se a declaração da aquisição da 

propriedade do imóvel pelos Requerentes por meio de usucapião. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio dos 

Requerentes JOSÉ RODRIGUES AROEIRA e IZABEL SANTOS ARIEIRA, 

sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o imóvel situado na 

zona urbana de Carlinda/MT com 360,00m², localizado no Loteamento 

Residencial Carlinda I, Avenida Mato Grosso, lote nº 02, quadra RS-12, 

matrícula nº1.403, Livro 2-G, do CRI local, e, por conseguinte, julgo extinto 

o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Diante do DEFERIMENTO da Justiça Gratuita em 

favor da Requerida, deixo de condená-la ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado 

de averbação ao CRI local, fazendo-se acompanhar de: a) cópia da 

presente sentença (artigo 1.238 do Código Civil) juntamente com a certidão 

de trânsito em julgado da sentença; b) nome completo da parte 

Requerente, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, os números do 

RG e do CPF, endereço. Se pessoa jurídica é indispensável constar a 

razão social, o número do CNPJ e o endereço da sede. Sendo a parte 

autora casada, informação e qualificação completa do cônjuge (o nome 

completo, a nacionalidade, o estado civil, a profissão, os números do RG e 

do CPF, endereço). Informação do regime de bens adotado, bem como se 

a celebração do casamento se deu antes ou após a vigência da Lei n. 

6.515/77. No caso do regime de bens adotado depender de pacto 

antenupcial, informar o número, a data e o local do registro do pacto; c) 

indicar o registro anterior (matrícula), qual seja: Matrícula n. 697, livro 2-C 

(conforme informando na inicial); d) Cópia autenticada das seguintes 

peças processuais: sentença/acórdão e planta do imóvel (ID10164823). e) 

cópia da folha do demonstrativo do carnê do IPTU, se o imóvel for urbano. 

Sendo rural, apresentar certidão negativa do ITR ou o comprovante de 

pagamento dos últimos 05 anos desse. Apresentar ainda comprovante de 

pagamento do CCIR. Observo que se o autor não for beneficiário da 

assistência judiciária gratuita é indispensável a apresentação da DIAT 

para que seja possível verificar o valor venal do imóvel. Consigno, por fim, 

que a parte Requerente é isenta dos demais documentos do serviço 

Registral e Notarial, bem como das custas pela expedição do presente 

mandando, visto que é beneficiária da justiça gratuita, de acordo com o 

artigo 98, §1º do CPC, devendo apenas proceder ao pagamento do ITBI. 

Caso não haja nos autos todos os documentos necessários para a 

expedição do referido mandando, INTIME-SE a parte Requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos com os mesmo, sob pena 

de arquivamento do feito, servindo, em decorrência disso, a presente 

sentença meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel. Por 

fim, remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 23 de julho 

de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003530-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILAURA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003530-98.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ILAURA MARIA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de ação nominada de “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” ajuizada por ILAURA MARIA 

DA SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER – DPVAT, aduzindo, em 

breve síntese, que tem direito a complementação do seguro obrigatório no 

montante de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos), decorrentes de sequelas físicas de acidente ocorrido em 07 de 

dezembro de 2014. A exordial (ID. 1188920) veio instruída com 

documentos via Sistema PJE. Recebida a inicial ao ID. 11286408, 

oportunidade em que foi determinada a citação da parte requerida. A 

Seguradora requerida apresentou contestação, alegando em preliminar a 

ausência de laudo do IML, e, no mérito, requer a improcedência do pedido, 

sob a realização do pagamento do valor devido em sede administrativa, em 

relação a fundamentação sobre parte autora não ter provado os fatos 

constitutivos do seu direito, a necessidade de prova pericial para instruir o 

feito e explanou acerca da incidência de correção monetária a partir do 

ajuizamento da ação e dos juros moratórios a partir da citação. Com a 

peça contestatória (ID. 1283044) vieram documentos. Termo de audiência 

de conciliação ao ID. 13509238. O laudo pericial foi acostado ao ID. 

13509238. A parte autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 

13566952. Acerca do laudo médico, a parte autora manifestou-se ao ID. 

14075188, bem como a até ao ID. 14257694. Vieram-me os autos 

conclusos para sentença. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre-me destacar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas 

Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), foi criado pela Lei n° 6.194/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, com a finalidade de amparar as vítimas de 

acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem 

seja a culpa dos acidentes. Na concisa lição de ARNALDO RIZZARDO, o 

Seguro Obrigatório DPVAT, “vem a ser um seguro especial de acidentes 

pessoais, que decorre de uma causa súbita e involuntária, sendo 

destinado a pessoas transportadas ou não, que venham a ser lesadas por 

veículos em circulação. Por isso decorre a denominação Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais. Garante o pagamento de uma indenização 

mínima e resulta do simples evento danoso. Nasce da responsabilidade 

objetiva dos que se utilizam de veículos em vias públicas. Determina o 

crédito, em favor do lesado, de valores delimitados segundo tabelas que 

sofrem as variações de acordo com os reajustes que corrigem a 

desvalorização do dinheiro. Retrata um alcance social muito elevado, 

destinando-se mais a atender as primeiras necessidades consequentes 

de um acontecimento infausto, que apanha de surpresa as pessoas, e 

origina despesas repentinas e inadiáveis. Em outros termos, visa 

‘simplesmente dar cobertura às despesas urgentes de atendimento das 

vítimas dos acidentes automobilísticos, em risco permanente de vida’. Daí a 

imposição legal da obrigatoriedade de seu pagamento até cinco dias após 

a apresentação dos documentos reveladores do sinistro e da qualidade do 
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titular do direito.” (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 9.ed., São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 213). Nesse ponto, de 

acordo com a Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro 

DPVAT compreende as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementar 

(artigo 3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Desta forma, 

analisando atentamente os autos, vislumbro que o acidente restou 

devidamente demonstrado, conforme Boletim de Acidente de Trânsito 

juntado aos autos. Insta salientar que, conforme comprovado em 

contestação, a parte autora recebeu ADMINISTRATIVAMENTE o valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Ademais, depois de realizada perícia médica na fase instrutória, o perito 

informou claramente que NÃO foi caracterizada a invalidez ou 

incapacidade permanente do autor (itens 10, 13 e 16), sendo que, 

conforme descrito, analisando a tabela, o tipo da lesão é de 50% 

(cinquenta por cento), que, conforme a Lei n. 11.945/09, tem como valor 

máximo indenizável o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

ou seja, 100% (cem por cento) do valor do teto máximo fixado (R$ 

13.500,00 – treze mil e quinhentos reais). Entretanto, para a realização 

correta do cálculo de indenização, deve ser analisado o percentual de 

invalidez da parte autora, sendo o percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento). Colaciono abaixo julgados em relação ao caso em tela: 

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL QUE 

ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO 

REALIZADO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO APURADO PELO PERITO DO 

JUÍZO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. O pedido do autor 

está fadado ao insucesso, pois, em perícia judicial, o expert concluiu que 

ele não apresentava invalidez, de modo que o pagamento administrativo foi 

realizado em percentual superior ao verificado judicialmente. (APL 

10024436720148260566 SP 1002443-67.2014.8.26.0566, Orgão Julgador 

31ª Câmara de Direito Privado, Publicação 19/08/2015, Julgamento 18 de 

Agosto de 2015, Relator Adilson de Araujo) SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT)– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PAGAMENTO NA VIA 

ADMINISTRATIVA – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA EM FUNÇÃO 

DA ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

comprovando a autora, a quem competia a teor do disposto no art. 333, I, 

do CPC, que do acidente automobilístico sofrido resultou-lhe invalidez 

permanente a que alude o art. 3º da Lei nº 6.194/74, com as alterações 

dadas pela Lei n.º 11.945/09, vigente esta na data do evento, não há que 

se falar em pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, razão não deve 

ser provido o recurso, mantida a improcedência da ação. (APL 

10718426320138260100 SP 1071842-63.2013.8.26.0100 Orgão Julgador 

31ª Câmara de Direito Privado, Publicação 08/09/2015, Julgamento 8 de 

Setembro de 2015, Relator Paulo Ayrosa). Dessa forma, o autor teria 

direito à indenização no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), exatamente o valor já recebido na 

esfera administrativa. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil. Todavia, sendo a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação aos 

ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Por fim, EXPEÇA-SE 

alvará em favor do médico perito. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de julho de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002553-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE FATIMA SCHROEDER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002553-09.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: 

CRISTIANE DE FATIMA SCHROEDER Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

desfavor de CRISTIANE DE FÁTIMA SCHROEDER. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte requerente, ID. 

13742300, 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. Deixo de condenar a autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios, visto que a Requerida sequer foi citada, por outro 

lado condeno a Parte Autora ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais. Observadas as formalidades legais, deem-se as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001291-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SOUZA TARGINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001291-58.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

TIAGO SOUZA TARGINO DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de 

TIAGO SOUZA TARGINO DA SILVA em que busca a apreensão do veículo 

marca VOLKSWAGEN, CHASSI 9BWAB05U2AP042100, modelo GOL 

(Trend) G5, 1.6, 8V FLEX 4P, placa NDY7238, cor branca, ano/modelo 

2009/2010, RENAVAM 000164478892. Com a inicial foram colididos 

documentos via Sistema PJE. Deferida a liminar (ID. 4371090) fora a busca 

e apreensão cumprida ao ID. 4553737. Devidamente citada, a parte ré 

deixou de apresentar contestação. Ao ID. 14634734 a parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado da lide. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Primeiramente, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Os 

documentos acostados aos autos são suficientes para o acolhimento do 

pedido, eis que o contrato entre as partes está comprovado nos autos, 

bem como demonstrada a mora. Deferida a liminar, o veículo foi depositado 

em mãos do representante legal do requerente. Convém registrar não 

cabe discussão sobre o valor para fins de quitação e/ou abatimento do 

bem apreendido. Nesse sentido é o parecer do STJ: “DIREITO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E 

PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 

não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor 

fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após 

a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da 

propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade 

fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas 

vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação do Código de 

Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial provido. (REsp 

1287402/PR RECURSO ESPECIAL2011/0245828-3, Relator: Ministro 

MARCO BUZZI, T4 - QUARTA TURMA, DJe 18/06/2013. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

- DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA 

DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da 

Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no 

art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o 

pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) 

dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. 
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Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 

1421452 RS 2013/0392604-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de 

Julgamento: 06/05/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/05/2014).” RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ARTIGO 269, INCISO II, DO 

CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO MUTUÁRIO SOB PENA DE MULTA 

DIÁRIA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA - MULTA 

DIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA EM SUA 

TOTALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em purgação da mora, se 

restou demonstrado nos autos que o valor depositado pelo mutuário não 

era suficiente para quitação do débito em sua integralidade. Se a 

obrigação contratual não foi adimplida em sua totalidade pelo devedor, 

incabível a cominação de multa diária ao credor pela não devolução do 

veículo ao requerido no tempo aprazado pelo magistrado. (Ap 

156567/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) O 

requerido, citado pessoalmente, não pagou a dívida, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, conforme previsto nos 

parágrafos 2°, 3° e 4°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69. Dessa 

forma, impõe-se a o julgamento pela procedência do pedido inicial, nos 

termos do § 1°, do artigo 3°, do Decreto-Lei n.° 911/69. Destarte, o caso é 

de se consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas 

mãos do requerente. Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e, em consequência, declaro 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca 

VOLKSWAGEN, CHASSI 9BWAB05U2AP042100, modelo GOL (Trend) G5, 

1.6, 8V FLEX 4P, placa NDY7238, cor branca, ano/modelo 2009/2010, 

RENAVAM 000164478892, descrito na petição inicial, nas mãos do 

requerente e proprietário fiduciário, tornando definitiva a apreensão 

liminar. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, no 

valor de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. 

Outrossim, autorizo as alterações necessárias junto ao DETRAN. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se Após o trânsito em julgado desta 

decisão, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 20 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001037-85.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. D. O. C. (AUTOR(A))

L. F. C. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. A. D. S. (ADVOGADO(A))

S. P. C. (RÉU)

R. R. P. (RÉU)

M. P. P. (RÉU)

G. A. P. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001037-85.2016.8.11.0007. AUTOR: 

HERMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA CARDOSO RÉU: SOFIA PELICCIONI 

CARDOSO, GUILHERME AUGUSTO PELICCIONI CARDOSO, ROSANA 

ROCHA PELICIONI, MARCOS PELLEGRINI PEREIRA Vistos. Trata-se de 

“Ação de Revisão de Pensão Alimentícia c/c Pedido de Tutela de Urgência” 

ajuizada por HERMAS AUGUSTO DE OLIVEIRA CARDOSO, em face dos 

menores S. P. C. e G. A. P. C., todos devidamente qualificados nos autos. 

Com a inicial (ID. 4149205) foram colididos documentos via Sistema PJE. 

Recebida a inicial ao ID. 4265956, oportunidade em que houve a 

designação de audiência conciliatória. Conforme termo de audiência de 

conciliação de ID. 9128201, a parte autora deixou de comparecer na 

mencionada solenidade, oportunidade em que determinou-se a intimação 

do mesmo para informar se, ainda, possuía interesse no prosseguimento 

do feito. Os avós dos menores pugnaram pela habilitação dos mesmos 

nos autos (ID. 10376050). Deferido o pedido de habilitação ao ID. 

10476056, bem como determinada nova intimação do autor para 

manifestar-se nos autos, no sentido de informar se possuía interesse na 

continuidade do mesmo. Conforme certidão de ID. 14469091 o autor 

permaneceu inerte. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. No caso em apreço resta evidente o abandono do 

processo pelo auto, porquanto o feito aguarda há aproximadamente um 

ano providência da aludida parte para viabilizar o prosseguimento do feito. 

Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da razoável duração 

do processo por parte do autor, já que a parte interessada não praticou os 

atos processuais que lhe competem e indubitavelmente ABANDONOU O 

PROCESSO. Assim, diante do abandono da causa pelo autor, o feito deve 

ser extinto de ofício sem resolução do mérito. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do CPC. CONDENO o autor ao pagamento das 

custas processuais, todavia, sendo a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação aos 

ônus, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de 

sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos termos do 

artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CIÊNCIA 

AO MPE. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 03 de setembro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Intimação

AUTOS nº 10230-82.2018.811.0004 – Id. 285214

PEDIDO DE CONCESSÃO DE 3 MESES DE LICENÇA-PRÊMIO

 REQUERENTE: MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: ESTE JUÍZO

Cuida-se de pedido de concessão de 3 (três) meses de licença-prêmio 

formulado por MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA, Matrícula 

nº 2906, efetiva no cargo de Oficial de Justiça desta Comarca de Barra do 

Garças, referente ao quinquênio de 1º.3.2013 a 1º.3.2018.

As informações prestadas pela Central de Administração desta Comarca 

registram que a servidora prestou serviços neste Poder sob o regime da 

C.L.T., no período de 1º.3.1988 a 25.9.1988.

As informações prestadas pela Central de Administração desta Comarca 

registram que a servidora foi nomeada, em caráter efetivo, pelo Ato 

Governamental de 26.9.1988, vindo a tomar posse também na data de 

26.9.1988.

A Central de Administração também informa que a servidora não infringiu 

as disposições do artigo 110 da Lei Complementar nº 4, de 15.10.1990, 

durante o período de 1º.3.2013 a 1º.3.2018.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 1º da Lei nº 8.816, de 15.1.2008, no que se refere ao benefício da 

licença-prêmio por assiduidade, assim prevê:

"art. 1º. Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício."

A pretensão da servidora merece acolhimento, uma vez que o pedido está 

em consonância com o preceito normativo.

Diante do exposto, DEFIRO o presente pedido de concessão de 3 (três) 

meses de licença-prêmio da servidora MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES 

DE OLIVEIRA, Matrícula nº 2906, Oficial de Justiça desta Comarca, relativa 

ao quinquênio de 1º.3.2013 a 1º.3.2018, a ser usufruída de acordo com a 

conveniência do serviço público.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

as providências necessárias.

Intime-se. Publique-se.

Após, arquive-se.

Barra do Garças, 22 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

AUTOS nº 11127-13.2018.811.0004 – Id. 286819

PEDIDO DE CONCESSÃO DE 3 MESES DE LICENÇA-PRÊMIO

 REQUERENTE: JORGE LUIZ DE MOURA

REQUERIDO: ESTE JUÍZO

Cuida-se de pedido de concessão de 3 (três) meses de licença-prêmio 

formulado por JORGE LUIZ DE MOURA, Matrícula nº 3060, efetivo no cargo 

de Oficial de Justiça desta Comarca de Barra do Garças, referente ao 
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quinquênio de 1º.3.2013 a 1º.3.2018.

As informações prestadas pela Central de Administração desta Comarca 

registram que o servidor prestou serviços neste Poder sob o regime da 

C.L.T., no período de 1º.3.1988 a 2.1.1992.

As informações prestadas pela Central de Administração desta Comarca 

registram que o servidor foi nomeado, em caráter efetivo, para o cargo de 

Oficial de Justiça, através do Ato nº 185/1991/CM, de 28.11.1991, tomou 

posse no dia 3.1.1992, tornando-se estável em 3.1.1994.

A Central de Administração também informa que o servidor não infringiu as 

disposições do artigo 110 da Lei Complementar nº 4, de 15.10.1990, 

durante o período de 1º.3.2013 a 1º.3.2018.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 1º da Lei nº 8.816, de 15.1.2008, no que se refere ao benefício da 

licença-prêmio por assiduidade, assim prevê:

"art. 1º. Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício."

A pretensão do servidor merece acolhimento, uma vez que o pedido está 

em consonância com o preceito normativo.

Diante do exposto, DEFIRO o presente pedido de concessão de 3 (três) 

meses de licença-prêmio do servidor JORGE LUIZ DE MOURA, Matrícula nº 

3060, Oficial de Justiça desta Comarca, relativa ao quinquênio de 

1º.3.2013 a 1º.3.2018, a ser usufruída de acordo com a conveniência do 

serviço público.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

as providências necessárias.

Intime-se. Publique-se.

Após, arquive-se.

Barra do Garças, 22 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

AUTOS nº 10914-07.2018.811.0004 – Id. 286507

PEDIDO DE CONCESSÃO DE 3 MESES DE LICENÇA-PRÊMIO

 REQUERENTE: RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO

 REQUERIDO: ESTE JUÍZO

Cuida-se de pedido de concessão de 3 (três) meses de licença-prêmio 

formulado por RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO, Matrícula nº 12111, efetivo 

no cargo de Auxiliar Judiciário desta Comarca de Barra do Garças, 

referente ao quinquênio de 16.6.2010 a 4.12.2015.

As informações prestadas pela Central de Administração desta Comarca 

registram que o servidor foi nomeado, em caráter efetivo, para o cargo de 

Auxiliar Judiciário, através do Ato nº 114/2005/CM, de 9.6.2005, tomou 

posse no dia 16.6.2005, entrou em exercício na data de 16.6.2005, 

tornando-se estável em 16.6.2008.

A Central de Administração também informa que o servidor afastou do 

cargo por quatro meses e treze dias consecutivos e sem remuneração, de 

licença para tratar de interesse particular, no período de 18.3.2013 a 

1º.9.2013, e que retornou as suas atividades funcionais, na data de 

2.9.2013.

As informações prestadas também pela Central de Administração informa 

que embora o servidor tenha requerido licença-prêmio referente ao 

quinquênio de 16.6.2010 a 4.12.2015, o período correto referente ao 

quinquênio da licença-prêmio a ser concedida é de 2.9.2013 a 2.9.2018.

A Central de Administração também informa que o servidor não infringiu as 

disposições do artigo 110 da Lei Complementar nº 4, de 15.10.1990, 

durante o período de 2.9.2013 a 2.9.2018.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 1º da Lei nº 8.816, de 15.1.2008, no que se refere ao benefício da 

licença-prêmio por assiduidade, assim prevê:

"Art. 1º. Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício."

A pretensão do servidor merece acolhimento, uma vez que o pedido está 

em consonância com o preceito normativo.

Diante do exposto, DEFIRO o presente pedido de concessão de 3 (três) 

meses de licença-prêmio do servidor RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO, 

Matrícula nº 12111, Auxiliar Judiciário desta Comarca, relativa ao 

quinquênio de 2.9.2013 a 2.9.2018, a ser usufruída de acordo com a 

conveniência do serviço público.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

as providências necessárias.

Intime-se. Publique-se.

Após, arquive-se.

Barra do Garças, 22 de outubro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267419 Nr: 17610-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juiz Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças, 

Maria Aparecida Bianchin Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Adalberto Teixeira da Silva, Danilo Varjão Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Varjão Alves - 

OAB:6.496/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BARBARA 

FERREIRA ARAUJO, para devolução dos autos nº 

17610-93.2017.811.0004, Protocolo 267419, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

FRUTARIA OLIVEIRA COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

CIELO S.A. (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/12/2018 Hora: 12:40 (Horário de 

Cuiabá-MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS (ADVOGADO(A))

S A BAZAN MECANICA E AUTO PECAS - ME (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS GOUVEIA RAMOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 05/12/2018 Hora: 13:00 

(Horário de Cuiabá)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011914-81.2010.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DE JESUS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON AZOLINI (ADVOGADO(A))

ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito no valor de R$ 10.149,98, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000251-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA (ADVOGADO(A))

NEIDE GOMES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 234,25, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010673-04.2012.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

VENERANDA FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO (ADVOGADO(A))

DIEGO ALBERTO MARTINS DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 137,76, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente, por meio de sua advogada, da 

redesignação da audiência de conciliação para o dia 27/11/2018 Hora: 

17:00, , (horário de Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO DIAS CAPELA NETO (REQUERENTE)

EMIVALDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. só a título de 

esclarecimento a sentença está em consonância com a remansosa 

jurisprudência do STJ. Ante o exposto, de acordo com as razões da 

embargante, deve ser acolhido os embargos de declaração, mas 

rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, bem como todos 

pedidos incidentes que não podem ser manobrados no presente 

expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e rejeitados, 

relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias não 

pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença atacada 

por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição para os 

efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001786-43.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO PARREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 Hora: 12:40, (horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001792-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES (ADVOGADO(A))

WAGNER GUNTHER MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para o dia 28/11/2018 Hora: 14:20, (horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000450-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOMINGOS DA SILVA (EXEQUENTE)

POLIANA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito no valor de R$9.506,45 (nove mil quinhentos e seis reais e 

quarenta e cinco centavos), com os acréscimos legais e custas 
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processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Requerente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 Hora: 12:20, (horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES PRESLEY BUENO (REQUERENTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 Hora: 14:00, (horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011049-82.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS PEREIRA FELIZARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 Certidão 

Processo n. 8011049-82.2015.8.11.0004 Certifico que deixei de cumprir o 

Item 2 da Decisão id n. 15921941 haja vista que não há qualquer valor 

disponível nestes autos. Todos os valores já foram transferidos através 

do Alvará n. 290653-8/2016 (id. 7643590), conforme extrato da conta 

única abaixo: 01 - CONTA JUDICIAL :0300111019710 Parcela:0001 02 - 

Numero Processo:80110498220158110004 Ag:0571 03 - Tribunal 

:TRIBUNAL DE JUSTICA 04 - Comarca :BARRA DO GARCAS 05 - Orgao 

:JUIZADO ESP CIV PROJUDI 06 - Reu :BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS 07 - Autor :MARIA DAS GRACAS PEREIRA FELIZ 08 - 

Valor do capital inicial : 2.342,58 09 - Saldo atual de capital : 0,00 10 - 

Valor bloqueado projetado : 0,00 11 - Valor agend.p/resgate projet. : 0,00 

12 - Saldo projetado p/ 22.10.2018: 0,00 13 - Periodo :22.10.2018 A 

22.10.2018 14 - ------------------------------------------------ 15 - ---------- SEM 

LANCAMENTOS NO PERIODO ---------- 16 - DATA HISTORICO VALOR 17 - 

21.12.16 Saldo anterior 0,00 18 - Saldo do período 0,00 BARRA DO 

GARÇAS, 22 de outubro de 2018 JOSÉ FERNANDO CARVALHO SANTOS 

Gestor Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIELMA ALVES DE MORAES OLIVEIRA (REQUERIDO)

PABLO VALOES METELLO (REQUERIDO)

LILIAN CARLA SILVA ROSA VALOES METELLO (REQUERIDO)

PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCIO OMAR SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação de Vossa Senhoria, na qualidade de PROMOVENTE, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, efetuar o pagamento das Custas Judiciais no 

valor de R$ 413,40 e da Taxa Judiciária no valor de R$ 165,33, cujas guias 

p o d e m  s e r  o b t i d a s  a t r a v e s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, além de protesto e 

negativação, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (INTERESSADO)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M E W JOALHERIA LTDA ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para o dia 05/12/2018 Hora: 14:20, (horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOSE VANDERLEI DA SILVA NETO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para o dia 30/11/2018 Hora: 14:40, (horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (INTERESSADO)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM VANESS CAMPOS PERES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para o dia 05/12/2018 Hora: 14:40 (horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001806-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (INTERESSADO)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA GARCIA NACANO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para o 05/12/2018 Hora: 15:00,(horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

IVONE FERREIRA DE CARVALHO FREITAS - ME (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA CALDEIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 05/12/2018 Hora: 15:20,(horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011066-55.2014.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA LICE SAMPAIO SANTANA (ADVOGADO(A))

MARCOS FERNANDO HEINRICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI (ADVOGADO(A))

LAURO HUGO SAUTER (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) De fato tem razão o embargante quando 

menciona a não alegação de questões de ataque a citação. Então essa 

parte deve ser extirpada. Sobre a prescrição, temos entendimento 

sumulado do STJ que a prescrição é quinquenal, devendo ser mantido os 

argumentos. Sobre necessidade de garantia dos embargos, na esfera 

singela, diferente da cível geral, não há nenhum dissenso acerca da 

patente necessidade previa, sendo remansosa a jurisprudência, o que faz 

o argumento subsistir. Ante o exposto, de acordo com as razões da 

embargante, deve ser acolhido em parte os embargos de declaração. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS 

PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e acoçhidos, relativo aos 

argumentos da embargante, por abarcar matérias pertinentes dentro do 48 

desta lei singela, para tornar sem efeito trechos da sentença que falam 

sobre a citação, mantendo a sentença atacada os demais fundamentos. 

Intime-se as partes da rejeição para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 29 de Setembro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GODOI MARTINS SILVA - ME (INTERESSADO)

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIA ALVES DA SILVA PENA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 05/12/2018 Hora: 15:40 (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002269-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANDERSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001221-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIANA DA COSTA SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 

da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. A 

propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de declaração na 

lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença 

ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. (Vide 

Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo único. Os erros materiais 

podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os embargos de declaração serão 

interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da 

ciência da decisão. Art. 50. Quando interpostos contra sentença, os 

embargos de declaração suspenderão o prazo para recurso. (Vide Lei nº 

13.105, de 2015) (Vigência) De fato ainda pende pagamento do acordo, de 

modo que a extinção pelo fundamento do art. 942 não atende a solução do 

caso. Ante o exposto, de acordo com as razões da embargante, deve ser 

acolhido em parte os embargos de declaração. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e acolhidos, relativo aos argumentos da embargante, por 

abarcar matérias pertinentes dentro do 48 desta lei singela, para anular a 

sentença do ID 12923934. Transitado volte concluso para deliberação do 

pedido de cumprimento de sentença. Intime-se as partes da rejeição para 

os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010912-66.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MICHELLE NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 29 de Setembro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELLE MARIANO SANCHES RODRIGUES (REQUERIDO)

RAEL SOUSA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 30/11/2018 Hora: 16:40 , (horário de 

Mato Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDITE OLIVEIRA CASTRO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA SAMARA SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 05/12/2018 Hora: 16:00, (horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004896-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO (ADVOGADO(A))

DELTA LENEAR SANTOS DE SALLES GRACA (REQUERENTE)

AULUS LUIZ SANTOS DE SALLES GRACA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVITO SILVA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ACACIA EMARA KOPP (HERDEIRO)

ANGELLA IGNARA LIMA DOS SANTOS (HERDEIRO)

HUGGO WATERSON LIMA DOS SANTOS (HERDEIRO)

LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRACA (HERDEIRO)

LUIS RICARDO KOPP (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004896-78.2017.8.11.0006 REQUERENTE: DELTA LENEAR SANTOS DE 

SALLES GRACA INVENTARIADO: IVITO SILVA DOS SANTOS Vistos etc. 

Proceda-se o recolhimento das cartas precatórias expedidas 

independentemente de cumprimento e habilitação dos advogados dos 

herdeiros. Ademais, indefiro a expedição de ofícios aos órgãos públicos, 

vez que se trata de diligência que cabe às partes, sendo somente possível 

após restar comprovado o esgotamento de todos os meios à sua 

disposição. Intime-se a inventariante para que proceda com o recolhimento 

das custas de diligência necessária para intimação da herdeira Angella 

Ignara Lima dos Santos. Com o comprovante de recolhimento da diligência, 

intime-se a herdeira Angella Ignara Lima dos Santos para regularização de 

sua representação processual, bem como acerca do pedido de alvará e 

ratificação da concordância com as primeiras declarações, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se a Fazenda Pública para manifestação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cite-se eventuais terceiros interessados via edital. 

Decorrido os prazos e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004567-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TUFFI PEDRO HADDAD FILHO (REQUERENTE)

ERIKA PINTO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004567-66.2017.8.11.0006 REQUERENTE: TUFFI PEDRO HADDAD FILHO 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para manifestar prosseguimento no 

feito nos termos do despacho retro (ID 9819840), sob pena de extinção e 

arquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002869-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1002869-59.2016.8.11.0006 Valor da causa: $880.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: LUIZ CARLOS DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA DAS CAMÉLIAS, SN, VILA NOVA, CÁCERES - 
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MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA ALEXANDRINA DOS 

SANTOS Endereço: PRINCIPAL, SN, POSTA RESTANTE, TARILANDIA, 

JARU - RO - CEP: 76890-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença proferida nos 

autos supra identificado, que segue abaixo resumida, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. SENTENÇA: [...]Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO 

de MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS, declarando-a relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos 

atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curador LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, confirmando os efeitos 

da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do 

Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a 

presente decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no 

Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, face a gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela 

Definitiva. 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, JOANA 

APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 22 de outubro de 

2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006981-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE DE JESUS GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA DE JESUS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1006981-37.2017.8.11.0006 Valor da causa: $937.00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ADRIANE DE JESUS 

GOMES Endereço: Rua dos Rochas, 493, Nova Era, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARLENE MARIA DE JESUS Endereço: 

Rua dos Rochas, 493, Nova Era, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do 

inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que 

segue abaixo transcrita resumida, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento SENTENÇA:[...} Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

Marlene Maria de Jesus, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo 

negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Adriane de Jesus Gomes, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, face a 

gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a renúncia 

ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. 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, JOANA APARECIDA SILVA 

ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 22 de outubro de 2018. Jackline Márcia 

Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006011-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA (ADVOGADO(A))

ADILCE TOLEDO DE FREITAS ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR HOMEM TOLEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARINEZ FREITAS TOLEDO (HERDEIRO)

ELENILZA FREITAS TOLEDO (HERDEIRO)

ANTONIO DA SILVA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE MARCIO EGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

GENIVALDO HOMEM DE TOLEDO (HERDEIRO)

LUIS CARLOS TOLEDO (HERDEIRO)

LUCILENE FELIX TOLEDO (TERCEIRO INTERESSADO)

NILZA HELENA TOLEDO (HERDEIRO)

ALUIZIO PINTO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIA IMACULADA TOLEDO RODRIGUES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006011-03.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ADILCE TOLEDO DE FREITAS 

ARRUDA REQUERIDO: MOACIR HOMEM TOLEDO Vistos etc. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, 
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observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, depreendem-se das informações prestadas 

pelos requerentes na exordial, que todos os herdeiros são maiores e 

capazes. 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 a Sra. Adilce Toledo de Freitas 

Arruda, procedendo-se com a assinatura no termo. Diante do exposto, 

intime-se a 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) certidão 

negativa de débito fiscal, atualizada, expedida pela PGE/MT em nome do 

“de cujus”; Ademais, intime-se a Fazenda Pública para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido os prazos e devidamente certificado, 

à conclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres, 22 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005883-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA (ADVOGADO(A))

MARIA DIAS DE CARVALHO CARVALHO (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005883-80.2018.8.11.0006 INTERESSADO: MARIA DIAS DE CARVALHO 

CARVALHO 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 Maria Dias de Carvalho no intento de obter autorização 

judicial para auferir levantamento de valores referentes ao PIS e FGTS não 

sacados em vida pelo de cujus Wilson Macedo de Carvalho. Tendo em 

vista que a parte autora não possui informações acerca do valor 

correspondente, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, para que 

informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o quantum atualizado a 

disposição dos herdeiros do falecido Wilson Macedo de Carvalho. 

Ademais, compulsando os autos verifica-se que os herdeiros Iago 

Francisco Gomes de Carvalho e João Paulo Gomes de Carvalho 

renunciaram seus respectivos quinhões acostando aos autos declaração. 

Todavia, imperioso mencionar que a renúncia somente pode ser efetivada 

por escritura pública ou por termo judicial, conforme disposto no art. 1806 

do Código Civil. Dessa maneira, intime-se a parte autora para regularizar a 

representação processual dos demais herdeiros ou apresentar escritura 

pública ou termo judicial de renúncia destes, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido os prazos e com o retorno do expediente, à conclusão. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 22 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006025-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. M. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1006025-84.2018.8.11.0006 AUTOR(A): PATRICIA DE MEDEIROS 

FERREIRA RÉU: ERIVELTON PLACIDO DE ALMEIDA Vistos etc. 

Processe-se em segredo de justiça. 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. Ante a 

ausência de documento comprobatório do valor percebido a título de 

salário do requerido, e considerando o binômio possibilidade-necessidade, 

arbitro alimentos provisórios no valor de 47,5% do salário mínimo, 

equivalente a R$ 453,15 (quatrocentos e cinquenta e três reais e quinze 

centavos), a ser pago mensalmente pelo requerido à representante legal 

da parte autora, até o dia 10 de cada mês, a partir da citação, a ser 

depositado na conta bancária indicada nos autos. Cite-se e intime-se o 

Requerido 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 SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a petição inicial e, 

se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação, observado o disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. Intimem-se. Restando 

infrutífera a tentativa de conciliação, certifique-se o decurso do prazo de 

resposta e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007891-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007891-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA, 

TOMASIA ALUIZIA DA SILVA, BENEDITA JOSEFA DA SILVA, 

CLAUDIOMAR DO ROSARIO DA SILVA REQUERIDO: FRANCISCO DA 

SILVA Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que os herdeiros 

Tomasia Aluizia da Silva e Claudiomar do Rosario da Silva renunciaram 

seus respectivos quinhões em favor da inventariante e Benedita Josefa 

da Silva Vilanova, acostando aos autos contrato. Ademais, a mera 

declaração de parentesco de Benedita Josefa da Silva Vilanova, ao 

menos por ora, não é admitida e apta a gerar efeitos jurídicos nos termos 

da legislação vigente. No caso em tela, deverá a suposta herdeira 

Benedita Josefa da Silva Vilanova propor a ação pertinente para obter o 

reconhecimento de filiação paterna. De outro modo, imperioso mencionar 

que a renúncia somente pode ser efetivada por escritura pública ou por 

termo judicial, conforme disposto no art. 1806 do Código Civil. Dessa 

maneira, intime-se a inventariante via advogada constituída, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar aos autos instrumento público ou termo 

judicial de renúncia destes, nos termos do art. 1.806 do Código Civil, a guia 

de recolhimento da GIA-ITCD e plano de partilha retificado. Decorrido o 
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prazo devidamente certificado, à conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 22 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001654-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

ARLINDO MURILO MUNIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL ALCIDES GUSMAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GENTIL ALCIDES GUSMAN (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001654-48.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NILZA RAPP PINTO DE 

ARRUDA REQUERIDO: GENTIL ALCIDES GUSMAN Vistos etc. Diante da 

manifestação retro e considerando que a ação de prestação de contas n.º 

1007400-57.2017.8.11.0006 que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

desta comarca está pendente de julgamento e poderá afetar o objeto do 

presente inventário, determino a suspensão deste feito por 01 (um) ano, 

nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Decorrido o prazo ou 

sobrevindo o julgamento da referida ação, devidamente certificado, 

intime-se a inventariante para manifestar prosseguimento no feito no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003652-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

EDNA APARECIDA FERREIRA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003652-80.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EDNA APARECIDA FERREIRA 

VASCONCELOS REQUERIDO: MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA 

Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Edna Aparecida 

Ferreira Vasconcelos no intento de obter autorização judicial para auferir 

levantamento de valores existentes a título de consórcio e a transferência 

da motocicleta Honda CG 162v, ano 2017, placa QBT1922 deixados pelo 

de cujus Waghinton Kleber de Vasconcelos. Aduz a requerente que é a 

genitora de Waghinton Kleber de Vasconcelos, falecido em 14 de 

novembro de 2017. Sustenta, ainda, que o “de cujus” não deixara outros 

herdeiros. Juntou os documentos que entendeu pertinentes. Requisitadas 

informações ao Consórcio Nacional Honda, confirmou-se a existência de 

saldo na conta de titularidade do falecido (ID 15964038). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que há nos autos demonstração 

de que a requerente é efetivamente herdeira da “de cujus”, consoante se 

observa por meio dos documentos que instruíram a exordial. É certo que 

se afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista 

que se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Sobre a matéria já se decidiu: "PROCEDIMENTO 

DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL - CONSÓRCIO - 

FUNDO DE RESERVA EM NOME DO DE CUJUS - LEVANTAMENTO PELOS 

REQUERENTES - POSSIBILIDADE. Se os requerentes, todos maiores, são 

os únicos herdeiros do de cujus, não há outros bens a partilhar, o crédito 

é de pequena monta e não há resistência do consórcio quanto à 

pretensão de levantamento do fundo de reserva existente em nome do 

consorciado falecido, defere-se a expedição de alvará judicial em favor da 

esposa e dos filhos do de cujus. (TJ-MG - AC: 10134091280666001 MG , 

Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 25/06/2013, 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2013).” É 

certo que se afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, 

haja vista que se trata de questão simples, que não demanda mais provas, 

à luz dos documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará 

pretendido, autorizando Edna Aparecida Ferreira Vasconcelos a realizar a 

transferência da motocicleta Honda CG 162v, ano 2017, placa QBT1922 e 

a levantar o saldo existente na cota de consórcio 41412/268-06 do 

Consórcio Nacional Honda vinculada em nome do “de cujus” Waghinton 

Kleber de Vasconcelos. Expeça-se o necessário. Sem custas, haja vista 

que a Requerente é beneficiária da Justiça Gratuita. Após transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Às providências. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1003814-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES D AQUINO CORSINI (REQUERENTE)

MARILZA DE CASTRO BRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003814-75.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES D 

AQUINO CORSINI Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por 

Maria de Lurdes D’Aquino Corsini no intento de obter autorização judicial 

para auferir levantamento de valores referentes ao FGTS não sacado em 

vida pelo de cujus David Corsini. Analisando detidamente os autos, 

constato a ocorrência da litispendência do presente feito com os autos de 

código n.º 1003903-98.2018.8.11.0006. Deste modo, ocorrendo a 

litispendência do presente feito com os autos de código n.º 

1003903-98.2018.8.11.0006, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências necessárias. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000031-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. O. (AUTOR(A))

T. G. M. (ADVOGADO(A))

J. D. D. G. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. E. D. M. J. (RÉU)

N. E. D. M. (RÉU)

S. A. D. M. (RÉU)

 

asdf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006039-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DOMINGUES BORGES (REQUERENTE)

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BELCHIOR RANGEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018. RAMON 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 23 de 320



FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAKSON LYNIKER SILVA (AUTOR(A))

JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GRACIELE PIROLI (ADVOGADO(A))

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Diante disso, RATIFICA-SE os atos 

anteriormente praticados. 2 – INTIMEM-SE as partes, sobretudo a parte 

autora, para que especifiquem as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando detalhadamente a pertinência para cada meio 

probatório requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o saneamento do feito e início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 22 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006049-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SSP/MT (EXEQUENTE)

VALERIANO DA SILVA MAIA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDREIELE YASMIN DA SILVA CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

EDEGAR CARNEIRO GERALDES (EXECUTADO)

ROSIMERE CATARINA GERALDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005698-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA CONCEICAO CORREA SILVA (AUTOR(A))

ENIO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO ANTÔNIO FERREIRA SOUTO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Considerando que o requerido encontra-se em 

local incerto e não sabido, EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias 

para sua citação, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do 

CPC, consignando-se as advertências do despacho inicial. 2 – Em 

seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, com 

fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do aludido dispositivo do 

Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador especial da ré a 

Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente 

da nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal fim. 4 – Na 

sequência, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias. 5 – Por fim, CANCELA-SE a audiência de 

conciliação previamente agendada, promovendo-se o cumprimento das 

demais determinações do despacho inicial. 6 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

22 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006064-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R.N.C.INTERNACIONAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DE PAULA FERREIRA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – 

Ressalte-se que não há previsão legal para pagamento das custas ao final 

do processo, contudo, o parcelamento mostra-se factível em todas as 

hipóteses quando há requerimento. Decorrido o prazo concedido no item 

1, venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006066-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MACIEL MENDES (AUTOR(A))

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES (RÉU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 
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requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 - De 

outro norte, a análise da peça inicial verifica-se que a parte autora atribuiu 

valor a causa sem observar os ditames legais, pois o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) não encontra respaldo no pedido principal, qual seja o de 

obter provimento judicial de obrigação de fazer a transferência de veículo. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para adequar o valor da causa ao 

correspondente ao do bem móvel (carro) o qual pleiteia a transferência, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3 

– Após, venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 4 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 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. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005327-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TORRES CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – 

Cumprido o item 2, executada ou não a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar 

a dívida pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com 

as alterações da Lei 10.931 de 2004). 4 – DEFEREM-SE os benefícios 

constantes do artigo 212, §2º do Código de Processo Civil, bem como, fica 

desde já autorizada a prerrogativa § 2º do artigo 536, do mesmo diploma 

legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida 

cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo 

necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002930-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR(A))

THOMAS CANELLAS DELUQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Em que pese haver proferido despacho em 

momento anterior neste processo, fato é que este magistrado está 

impedido de presidir este feito, por uma questão de coerência, porquanto 

houve declaração de suspeição em em outros processos patrocinados 

pelo mesmo advogado que ora assiste a parte autora. Com efeito, por um 

lapso, não houve tal declaração neste feito e, com a atenção e 

competência que lhe são inerentes - dado que executa um trabalho de 

excelência no comando da Secretaria desta 2ª Vara Cível - o Senhor 

Gestor optou por não cumprir a determinação anterior e remeter o 

processo concluso. Forte em tais razões e sem mais delongas, 

DECLARO-ME suspeito para presidir/julgar o presente feito em razão de 

foro íntimo, com fundamento no artigo 145, §1º do CPC, aliado ao fato de 

que este Magistrado mantém relação contratual com o patrono que assiste 

a parte autora. 2 – REMETA-SE o feito ao meu substituto legal, 

promovendo-se as anotações de praxe no Sistema PJE. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006050-97.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE RODRIGUES BUENO (AUTOR(A))

RAFAEL ARMANDO OLIVEIRA MILLA (ADVOGADO(A))

EBENONIUM DIAS BUENO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

não há réu (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006050-97.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELIZABETE RODRIGUES BUENO, EBENONIUM DIAS BUENO RÉU: NÃO HÁ 

RÉU Nos termos da Res. 05/2014-TP, providencie a redistribuição para a 

1ª Vara. Caceres, 22 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001569-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

LEONCIA PARABA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cartório de 2º Ofício de Cáceres (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VALTER SANTANA COSTA LEITE (TESTEMUNHA)

JOAO DOS SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001569-91.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: LEONCIA PARABA REQUERIDO: CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO 

DE CÁCERES Vistos, etc... O feito se encontra, em tese, apto para 

julgamento. Contudo, compulsando os autos, verifico a ausência de 

juntada dos documentos pessoais e/ou assento de nascimento dos 

supostos filhos do “de cujus”, com exceção os de Adilson Paradá do 

Nascimento, juntados nos ids. 12539722, 12538747. Assim, considerando 

que dentre os pedidos expostos na inicial encontra-se o requerimento de 

que se faça constar no assento de óbito de Manoel Sebastião do 

Nascimento é genitor de 04 filhos, se faz necessária a comprovação de 

que as pessoas indicadas na exordial, quais sejam: Adão Sebastião 

Parabá do Nascimento, Graciela Parabá do Nascimento e Edson Parabá do 
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Nascimento, de fato são filhos do “de cujus”. Deste modo, intime-se a 

parte Autora para que acoste nos autos documentos pessoais e/ou 

assento de nascimento dos eventuais filhos de Manoel Sebastião do 

Nascimento. Ademais, em depoimento pessoal, a Autora ora indica a 

existência de três filhos, mencionando os nomes de Adão, Graciela e 

Adilson. Entretanto, como já exposto, na inicial indica a existência de 

quatro filhos, inclusive de Edson Parabá do Nascimento, não mencionado 

em seu depoimento. Não obstante, a testemunha ouvida em Juízo, indicou 

que a Autora e o “de cujus” seriam pais de 04 filhos. Deste modo, nos 

termos do art. 10º do CPC, esclareça a parte Autora no prazo de 15 dias 

quanto ao exato número de filhos do de cujus Manoel e no mesmo prazo 

instrua que comprovem a filiação, demonstrando que são filhos de Manoel 

Sebastião do Nascimento. Decorrido o prazo, novamente conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004816-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA (ADVOGADO(A))

CLINICA AMARAL S/S LTDA (AUTOR(A))

EMERSON MARQUES DO AMARAL (AUTOR(A))

KAREN CRISTINA SALES PAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

CRISTINEI RODRIGUES MELO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004816-17.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

KAREN CRISTINA SALES PAIS, EMERSON MARQUES DO AMARAL, 

CLINICA AMARAL S/S LTDA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

CRISTINEI RODRIGUES MELO Vistos etc. Na contestação apresentada pelo 

réu CRISTINEI RODRIGUES MELO foi postulada a produção de prova 

testemunhal, a saber, postulou a oitiva do leiloeiro Fábio Zukerman, CPF 

215.753.238-26, podendo ser notificado no seguinte endereço: 

Av.Angélica, 1.996, 6.º andar, São Paulo-SP. Ocorre que não está claro a 

pertinência da oitiva da pessoa indicada à resolução do mérito. Ainda 

deve-se lembrar que Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370/CPC). 

Portanto, deverá a parte requerida acima mencionada, explicitar/justificar a 

pertinência da oitiva da testemunha indicada, para o fim de elucidar a 

questão controversa (validade do procedimento extrajudicial de alienação 

do imóvel). Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a 

justificativa. Não obstante, no mesmo prazo, poderá o réu acima 

mencionado, bem como as demais partes do processo, manifestar se 

possuem interesse na produção de provas neste feito ou se desde já 

protestam pelo julgamento do processo no estado em que se encontra. 

Caso possuam interesse em produzir provas, deverão desde já indicar 

quais provas querem produzir, bem como justificar a sua pertinência para 

a solução do mérito. Decorrido o prazo, retorne concluso – ficando 

ressalvado em qualquer caso a possibilidade de julgamento antecipado. 

Cáceres/MT., 24 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000927-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VITOR DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000927-89.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

VITOR DA CRUZ RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Ficam as partes 

intimadas quanto o retorno dos autos ao Juízo de origem. Acaso 

decorridos cinco dias nada seja postulado, arquive-se. Cáceres/MT., 24 

de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005654-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EMBARGANTE)

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1005654-23.2018.8.11.0006 Valor da causa: $125,323.93 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

BANCÁRIOS]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO ATIVO: Nome: 

FABIO GOMES DE ARRUDA Endereço: Estancia JHF, s/n, Piraputanga, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL S.A Endereço: Rua Coronel José Dulce, 234, Centro, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo 

Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 

701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a 

intimação da parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ID 

Num. 16062527), nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Eu, 

Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002500-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MILTON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPINTE CONSERVADORA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, se manifeste acerca da correspondência devolvida de 

ID:16063300. PROCESSO n. 1002500-31.2017.8.11.0006 Valor da causa: 

$37,952.00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: MILTON DE OLIVEIRA Endereço: Zona Rural 

[Fazenda Boa Fé. Comunidade Padre Ináci, Zona Rural distrito caramujo, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ELETROPINTE 

CONSERVADORA Endereço: AVENIDA EXPEDITO GARCIA, 53, - LADO 

PAR, CAMPO GRANDE, CARIACICA - ES - CEP: 29146-200 Cáceres, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002530-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE FERREIRA LUIZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de representante da 

parte autora, com o fito de que se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca 

da correspondência devolvida de ID: 16063514. PROCESSO n. 

1002530-32.2018.8.11.0006 Valor da causa: $14,075.75 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: AYMORE Endereço: RUA AMADOR BUENO, 474, Bloco C, 1 Andar, 

SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-005 POLO PASSIVO: 

Nome: FRANCIELE FERREIRA LUIZ Endereço: RUA CAMBOATA, 321, SÃO 

LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Cáceres, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000444-59.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA RÉU: PAULINO PEREIRA DE ARAUJO, MARIA 

CRATIU PEREIRA Manifeste a parte Requerida sobre o pedido de id. 

16060920, Caceres, 22 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002782-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR(A))

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR(A))

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR(A))

RONALDO CORREA MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DRAGER (RÉU)

ELISABETH MARIA TRETTIN VEIT (RÉU)

BJARNE RORBAEK JENSEN (RÉU)

LUCIANA VEIT (RÉU)

GABRIELA NORRIS BLOCKER (RÉU)

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

KARL VEIT MOFFETT (RÉU)

RENATA ERIKA BLOCKER (RÉU)

SILVIA GUIOMAR VEIT MOFFETT (RÉU)

CRISTINA VEIT (RÉU)

CLAUDIA VEIT LANDMANN (RÉU)

EDUARDO RUFUS BLOCKER (RÉU)

LUIS FLAVIO VEIT (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, para que se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca das 

correspondências devolvidas, anexadas aos autos desse processo. 

PROCESSO n. 1002782-35.2018.8.11.0006 Valor da causa: $10,000.00 

ESPÉCIE: [Dissolução]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: RICARDO HENRIQUE DANNEMANN Endereço: Rua Vicente Jacques, 

1958, Centro, BONITO - MS - CEP: 79290-000 Nome: MONICA ESTER 

DANNEMANN CASSIUS Endereço: Rodovia SP 457, Km 47, Fazenda Santa 

Mônica, RANCHARIA - SP - CEP: 19600-000 Nome: RENATE HELENA PEIN 

DANNEMANN Endereço: RUA JÚLIO GONZALEZ, 132, Cjs. 221 e 222, 

BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01156-060 Nome: URSULA ILSE 

DANNEMANN DE HARO Endereço: RUA MARQUESA DE SANTOS, 53, apto 

906, LARANJEIRAS, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22221-080 POLO 

PASSIVO: Nome: SILVICULTURA CACERES S/A Endereço: Avenida 

Marechal Rondon, 720 - A, Jardim São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: LUIS FLAVIO VEIT Endereço: Av. Mal. Rondon, 720 - A, 

Jardim São Luis, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: SILVIA GUIOMAR 

VEIT MOFFETT Endereço: Av. Mal. Rondon, 720 - A, Jardim São Luis, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: PAULO DRAGER Endereço: Av. 

Mal. Rondon, 720 - A, Jardim São Luiz, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: ELISABETH MARIA TRETTIN VEIT Endereço: AV. Mal Rondon, 720 - 

A, Jardim São Luis, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: CRISTINA 

VEIT Endereço: RUA BELA CINTRA, 282, Apto. 33, CONSOLAÇÃO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01415-000 Nome: LUCIANA VEIT Endereço: RUA PIAUÍ, 

1080, Apto. 43, HIGIENÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01241-000 Nome: 

CLAUDIA VEIT LANDMANN Endereço: RUA PIAUÍ, 816, apto. 141, 

HIGIENÓPOLIS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01241-000 Nome: BJARNE 

RORBAEK JENSEN Endereço: RUA ENGENHEIRO ISAAC MILDER, 374, apto 

14, VILA MORUMBI, SÃO PAULO - SP - CEP: 05688-010 Nome: EDUARDO 

RUFUS BLOCKER Endereço: Av. Mal. Rondon, 720 - A, Jardim São Luis, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: GABRIELA NORRIS BLOCKER 

Endereço: AV. Mal. Rondon, 720 - A, Jardim São Luis, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 Nome: KARL VEIT MOFFETT Endereço: RUA RUBENS 

PORTA NOVA, 105, apto. 91, PARQUE INDUSTRIAL TOMAS EDSON, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01141-070 Nome: RENATA ERIKA BLOCKER Endereço: 

Av. Mal Rondon, 720 - A, Jardim São Luis, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Cáceres, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES (ADVOGADO(A))

LILIAM PENHA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (RÉU)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES (ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 834.627.671-00 

(REPRESENTANTE)

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 267.632.301-68 (REPRESENTANTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 005.554.451-78 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com prazo em curso para perito. Cáceres-MT, 22 de outubro de 2018. 

JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003501-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

GUILHERME FERREIRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO HAYASHIDA (RÉU)

RENATO CESAR MARTINS CUNHA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003501-17.2018.8.11.0006 Valor da causa: $233,750.82 ESPÉCIE: 

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: ADILSON LOPES DE SOUZA 

Endereço: Rua João Leocácio da Silva, 90, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS ANTONIO 

HAYASHIDA Endereço: Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 

IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação 

apresentada é tempestiva (ID Num. 16054004 . Por corolário impulsiono os 

autos com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado 

acoste ao feito a impugnação da contestação no prazo legal. Cáceres/MT, 

22 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002500-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI (ADVOGADO(A))

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MILTON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPINTE CONSERVADORA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, com o fito de que se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca 

das correspondências devolvidas, anexadas aos autos, de ID:16066537 e 

ID: 16066532. PROCESSO n. 1002500-31.2017.8.11.0006 Valor da causa: 

$37,952.00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: MILTON DE OLIVEIRA Endereço: Zona Rural 

[Fazenda Boa Fé. Comunidade Padre Ináci, Zona Rural distrito caramujo, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ELETROPINTE 

CONSERVADORA Endereço: AVENIDA EXPEDITO GARCIA, 53, - LADO 

PAR, CAMPO GRANDE, CARIACICA - ES - CEP: 29146-200 Cáceres, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005158-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

MARIANA DE PINHO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de Representante da 

Parte Autora, com o fito de que se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca 

das correspondências devolvidas, anexadas aos autos, de ID:16066537 e 

ID: 16066532. PROCESSO n. 1002500-31.2017.8.11.0006 Valor da causa: 

$37,952.00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: MILTON DE OLIVEIRA Endereço: Zona Rural 

[Fazenda Boa Fé. Comunidade Padre Ináci, Zona Rural distrito caramujo, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: ELETROPINTE 

CONSERVADORA Endereço: AVENIDA EXPEDITO GARCIA, 53, - LADO 

PAR, CAMPO GRANDE, CARIACICA - ES - CEP: 29146-200 Cáceres, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006032-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. A. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006032-76.2018.8.11.0006 Valor da causa: $17,988.27 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, CIDADE DE DEUS, PRÉDIO PRATA, 4 ANDAR, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ 

GUSTAVO ALVES SERAPIAO Endereço: RUA DOS COLIBRIS, 342, 

CIDADE ALTA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, 

§4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição 

Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono 

os autos com a finalidade de efetuar a intimação da parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do(a) Sr.(ª) 

Oficial(a) de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de citação e 

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. Eu, Joel Soares 

Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003649-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO CESAR FERREIRA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003649-62.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

OSMILDO RIBEIRO DA SILVA RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL SA Defiro o pedido de id. Num. 14978301 Caceres, 22 de outubro 

de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004778-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLEIDE GOMES LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR (ADVOGADO(A))

SAMIR KEHDI (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1004778-05.2017.8.11.0006 Valor da causa: $50,000.00 

ESPÉCIE: [ERRO MÉDICO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: CLEIDE GOMES LIMA Endereço: Rua A quadra 08, 10, residencial 

grande paraiso, jardim guanabara, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SAMIR KEHDI Endereço: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES DO 

PRADO, 252, SANTA ROSA, CUIABÁ - MT - CEP: 78040-000 INTIMAÇÃO 

MANIFESTAR ACERCA DE DOCUMENTOS JUNTADOS Impulsiono os autos 

com a finalidade intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus 

Advogados, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifestem com 

relação à Proposta de honorários e qualificação do perito nomeado, bem 

como sobre observação feita na proposta de ID 16067954, consistente ao 

local de realização da perícia. Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006543-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1006543-11.2017.8.11.0006 Valor da causa: $7,087.50 ESPÉCIE: 

[SEGURO]->PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22) POLO ATIVO: Nome: ALTAIR 

MENDES DE SOUZA Endereço: RUA TAQUARI, S/N, EM FRENTE AO 

SUPERMERCADO MOREIRA, JARDIM POPULAR, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5, 6, 9, 14 e 15 ANDARES, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 20031-205 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 

IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação 

interposta pela parte requerida é tempestiva. Com efeito impulsiono os 

autos, com a finalidade de que a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, apresente contrarrazões ao recurso interposto. Cáceres/MT, 

22 de outubro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003975-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLEN MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003975-85.2018.8.11.0006 Valor da causa: $14,314.34 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Endereço: ALAMEDA BARÃO DE PIRACICABA, - DE 356/357 AO FIM, 

CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP - CEP: 01216-012 POLO PASSIVO: 

Nome: WILLEN MARTINS DA SILVA Endereço: RUA AMAZONAS, 8, 

VITORIA REGIA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, 

§4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição 

Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono 

os autos para efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da certidão negativa (ID Num. 16071377), 

abaixo transcrita: Certifico em cumprimento ao r. mandado de Citação, 

Intimação, extraído do Processo nº 1003975-85.2018.8.11.0006, desta 

Comarca de Cáceres/MT, que efetuei várias diligencias na Rua Amazonas, 

8 - Vitória Régia, e não foi possível efetuar a Apreensão do Veículo 

contante no r. mandado por não ter localizado, após tomei informação do 

Polo Passivo WILLEN MARTINS DA SILVA, onde informou que vendeu o 

carro para terceiro na cidade de Cuiabá/MT, no ano de 2017 e não sabe 

informar o paradeiro. Diante do exposto devolvo o r. mandado em cartório 

para os devidos fins. Cáceres/MT, 22 de outubro de 2018. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA (ADVOGADO(A))

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1000444-59.2016.8.11.0006 Valor da causa: $264,239.21 ESPÉCIE: 

[AQUISIÇÃO, ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, COMPENSAÇÃO, COMPRA E 

VENDA, CLÁUSULA PENAL, Defeito, nulidade ou anulação]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIA NEIDE DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA COSTA MARQUES, 970, CENTRO, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: PAULINO PEREIRA DE 

ARAUJO Endereço: RUA 90, 899-N, JARDIM TARUMA, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 Nome: MARIA CRATIU PEREIRA Endereço: 

RUA 90, 899-N, JARDIM TARUMA, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do requerimento (ID 

Num. 16060920). Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006060-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SCROCZYNSKI FONTES (REQUERENTE)

BRUNO JIVAGO BUDNY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006060-44.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: GABRIELA SCROCZYNSKI FONTES 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/MT, 

22 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002698-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002698-05.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

ATACADAO S.A. EXECUTADO: BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

EPP Vistos etc. Na última manifestação, o credor requer a constrição de 

valores via diligência no sistema BACENJUD, bem como a averbação da 

execução no SERASAJUD. Pois bem. 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), 

indique o Credor bens passíveis de penhora em 30 dias. No tocante ao 

pedido de averbação da execução junto ao SERASAJUD, assinalo desde 

já deferir o pedido na forma do art. 782, §3° do Código de Processo Civil, 

devendo o cartório expedir o necessário para o cumprimento da medida. 

Defiro ainda o item "d" da petição de id. Num. 14698520 - Pág. 2 - 

expedição de certidão - ARTIGO 828 CPC Cáceres/MT., 18 de Outubro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003761-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

ADAO CALVEZ LARREA (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - EPP (RÉU)

Outros Interessados:

IDALINA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

ANITA DA SILVEIRA CRUZ (REPRESENTADO)

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003761-31.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: SILVEIRA 

CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA - EPP 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 
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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). Defiro ainda a pesquisa de veiculos junto 

ao Cadastro do Renajud. Segue extrato em anexo. Com a juntada do 

resultado do Bacenjud, em sendo penhorado valores, 

manifeste/providencie o Credor em 15 dias: quanto o interesse na 

averbação da dívida nos registros do Serasa - art,. 782, § º do CPC e 

averbação da ação no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens; 

diligencie junto ao Cartório de Registro de Imóveis e Setor de Cadastro da 

Prefeitura Municipal de Caceres para pesquisa bens vinculados aos 

Devedores; manifestar quanto à repercussão jurídica e eventual 

responsabilidade patrimonial do adquirente e/ou das sócias, diante do 

certificado no doc. de id. Num. 13156122 Caceres, 15 de outubro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000171-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (ADVOGADO(A))

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO PUCCINI MEDEIROS (ADVOGADO(A))

MARCELO MIRANDA SOARES (EXECUTADO)

MARIA ANTONINA CANCADO SOARES (EXECUTADO)

AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A (EXECUTADO)

AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A (EXECUTADO)

Outros Interessados:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000171-80.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO EXECUTADO: MARCELO MIRANDA 

SOARES, AGROPECUARIA ESTANCIA MARIITA S/A, MARIA ANTONINA 

CANCADO SOARES, AGROPECUARIA LOPES CANCADO S/A Vistos etc. 

Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por SUERIKA MAIA DE 

PAULA CARVALHO em face de MARCELO MIRANDA SOARES. Na última 

decisão proferida por este Juízo, determinou-se o seguinte: “(...) Diante 

desta constatação e amparando-me nos precedentes acima transcritos, 

reputo caracterizado o abuso dos limites da personalidade jurídica, 

havendo verdadeira confusão patrimonial entre a sócia, seu marido 

(ambos executados) e a pessoa jurídica AGROPECUÁRIA LOPES 

CANÇADO LTDA., razão pela qual deverá a mesma passar a integrar a 

lide de modo que também responda pelo crédito em execução até os 

limites da quota de participação da então executada Maria Antonina sobre 

a aludida pessoa jurídica. Seja esse o quadro acertado em relação ao 

pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica! (...) a) Em 

razão da desconsideração da personalidade jurídica acolhida acima, 

cite-se e intime-se a agora executada AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO 

LTDA., a fim de que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da 

dívida perseguida, sob pena de decorrendo o prazo, incida sobre o crédito 

honorários (10%) e multa (10%) à teor do art. 523, §1° do Código de 

Processo Civil; b) Por cautela, determino que seja intimado a pessoa de 

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA (ENDEREÇO: AVENIDA ANTÁRTICA, nº 

201, LOTE 05 (CONDOMÍNIO JAPUÍRA). Bairro RIBEIRÃO DA PONTE. 

CUIABÁ – MT, CEP: 78.040-500.), a fim de que no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente no processo a cópia integral consistente do contrato 

havido com a Agropecuária Lopes Cançado Ltda., no arrendamento de 

pastagens/imóvel, bem com para que passe a partir da intimação, a 

efetuar o depósito da quantia correspondente a 48,57% da obrigação 

devida em razão do contrato em conta vinculada ao processo – cuja 

determinação judicial deverá ser rigorosamente observada sob as penas 

da lei; Saliento que a apresentação do mesmo documento pelos 

executados, não eximirá o intimando da obrigação de cumprir a presente 

determinação judicial em sua íntegra; c) No tocante ao requerimento 

deferido de penhora online em desfavor dos executados já intimados, são 

as seguintes considerações: Será juntado ao processo o resultado a 

tentativa de bloqueio online de valores. Caso a diligência seja positiva de 

modo a tornar indisponíveis recursos financeiros do executado, deverão 

eles ser intimados através do Advogado (art. 854, §2° do NCPC), caso em 

que poderão 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 dos executados, 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 da credora no prazo de 15 (quinze) dias, sem 

prejuízo do exercício do direito de defesa pelos executado, nos moldes 

acima em caso de indisponibilidade parcial. d) independente da disposição 

acima, em caso de apresentação do contrato pelo terceiro intimado 

(Armando Martins de Oliveira) deverão as partes serem intimadas para 

manifestação a seu respeito, no prazo de 15 dias. d) Por fim, esgotadas 

as providências acima, bem como decorrido o prazo da citação/intimação 

da executada Agropecuária Lopes Cançado Ltda., retornem os autos 

conclusos para novas deliberações.” Antes da aludida decisão, foram 

expedidos Alvarás no id. 8759316 - Pág. 1 no valor de R$10.755,73 e no 

id. 8759319 - Pág. 1 no valor de R$6.178,31, em favor da exequente, cujos 

valores são oriundos de penhoras realizadas no curso do processo. 

Atualmente encontra-se vinculado ao processo o valor de R$195.098,59 

(cento e noventa e cinco mil e noventa e oito reais e cinquenta e nove 

centavos). Referido valor é fruto dos seguintes atos: - Penhora Online (id. 

11583579): R$10.697,75; - Depósito de valor penhorado sobre contrato de 

arrendamento havido entre Armando Martins de Oliveira e Agropecuária 

Lopes Cançado Ltda. (id. 12489218): R$36.427,50; - Depósito de valor 

penhorado sobre contrato de arrendamento havido entre Armando Martins 

de Oliveira e Agropecuária Lopes Cançado Ltda. (id. 12993997): 

R$36.427,50; - Depósito de valor penhorado sobre contrato de 

arrendamento havido entre Armando Martins de Oliveira e Agropecuária 

Lopes Cançado Ltda. (id. 13464500): R$36.427,50; - Depósito de valor 

penhorado sobre contrato de arrendamento havido entre Armando Martins 

de Oliveira e Agropecuária Lopes Cançado Ltda. (id. 13962111): 

R$36.427,50; - Depósito de valor penhorado sobre contrato de 

arrendamento havido entre Armando Martins de Oliveira e Agropecuária 

Lopes Cançado Ltda. (id. 14494741): R$36.427,50; - Depósito de valor 

penhorado sobre contrato de arrendamento havido entre Armando Martins 

de Oliveira e Agropecuária Lopes Cançado Ltda. (id. 15137009): 

R$36.427,50; Além disso, há questões incidentais pendentes as quais 

foram opostas após a decisão. Senão, vejamos: O devedor no id. 

11857362 questionou a penhora online do valor de R$10.697,75 sobre 

suas contas. Sustentou que em sua conta corrente existente no Banco do 

Brasil houve a penhora de R$8.911,83; e que houve a penhora do valor de 

R$1.785,92 de sua conta no Santander S/A, totalizando o bloqueio de 

R$10.697,75. No entanto, ressaltou que em extrato bancário emitido no dia 

20.02.2018 já havia a informação de outro bloqueio no valor de 

R$26.617,44 (vinte e seis mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e 

quatro centavos). Em razão disto, salientou que os valores são 

provenientes de aposentadoria (como ex-senador e ex-governador) pelo 

que seriam impenhoráveis. Ao final, requereu a restituição dos valores 

penhorados em sua conta corrente e ainda que seja impedida a realização 

de novos bloqueios da mesma forma e pelas mesmas razões. O 

requerimento consta no id. 11857362 e veio acompanhado de 

documentos. No id. 12578941 a credora se contrapôs ao requerimento, 

salientando a possibilidade da penhora daqueles valores, requerendo 

ainda o seu levantamento. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de EXECUÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por SUERIKA 

MAIA DE PAULA CARVALHO em face de MARCELO MIRANDA SOARES. 

No tocante a incidência de penhora online sobre valores provenientes de 

aposentadoria, este Juízo já se posicionou neste feito no sentido de que a 

penhora sobre verbas desta natureza é possível mas que deve ser 

limitada a 30%, pelo que neste momento apenas reitera os fundamentos 

lançados na decisão contida no id. 6837389. Quanto a penhora realizada 

no id. 11583579 no valor de R$10.697,75 e considerando a posição 

consolidada deste Juízo no sentido de limitar-se a penhora ao valor 

correspondente a 30% dos rendimentos de aposentadoria do devedor, 
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pode-se concluir da seguinte maneira: - A aposentadoria pelo Estado de 

Mato Grosso do Sul, auferida pelo devedor, importa na quantia mensal 

líquida de R$28.361,36 (vide demonstrativo contido no id. 11857371 - Pág. 

1). - A aposentadoria oriunda do Senado Federal, auferida pelo devedor, 

importa na quantia mensal de líquida de R$6.887,20 (vide demonstrativo 

juntado no id. 11857374 - Pág. 1). Efetuando os cálculos dos aludidos 

valores, pode-se perceber que a sua totalidade é de R$35.248,56 

mensais. Daquele valor, promovendo-se a limitação já decidida por este 

Juízo para fins de penhora (30%) encontramos o seguinte valor 

R$10.574,56 como sendo o valor possível a ser penhorado sobre a renda 

mensal do devedor proveniente de suas aposentadorias. Logo, como a 

penhora realizada no id. 11583579 foi no valor total de R$10.697,75, 

pode-se afirmar que referida penhora tem o excesso de R$123,19 cujo 

valor deverá ser ressarcido ao devedor. No tocante a reclamação de 

penhora do valor de R$26.617,44, deve-se esclarecer que não há neste 

processo qualquer informação no tocante a penhora deste valor e que no 

período daquele extrato (Fevereiro/2018 – id. 11857371 - Pág. 5) a única 

penhora online realizada foi a mencionada no parágrafo anterior. Portanto, 

não há o que se falar sobre o valor de R$26.617,44, pois tal não foi objeto 

de penhora neste feito no mês de Fevereiro/2018. Por fim, na 

manifestação proferida pela credora no id. 12578941, ao final de sua 

peça, a mesma solicita o levantamento do valor depositado por terceiro no 

id. 12489239, bem como do valor penhorado no id. 11583579 no valor de 

R$10.697,66 no id. 11583579. Pois bem. Estando decidido a questão do 

excesso de penhora suscitado pelo devedor, não verifico óbice para o 

levantamento do valor conforme solicitado pela credora. Portanto, o valor 

penhorado, livre de excesso, qual seja, R$10.574,56, deverá ser liberado 

neste ato na conta indicada pela credora. No tocante a solicitação de 

levantamento do valor depositado no id. 12489239, por outro lado, 

constata-se óbice à sua liberação. Isso porque ainda não foi realizada a 

citação da pessoa jurídica AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO LTDA a 

qual está a sofrer constrição deste processo por força da decisão que 

aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica (vide 

decisão de id. 11046523). Embora o devedor seja sócio da pessoa jurídica 

alcançada por aquela decisão, não se pode olvidar que existam outras 

pessoas físicas no quadro societário e a formação do contraditório é 

condição imprescindível à liberação dos valores já vinculados ao processo 

por força daquela decisão. Assim sendo, em relação ao valor depositado 

no id. 12489239, qual seja, R$36.427,50 (trinta e seis mil quatrocentos e 

vinte e sete reais e cinquenta centavos), bem como os depósitos 

posteriores deverão ser objeto de apreciação em momento posterior ao 

decurso do prazo da citação/intimação da pessoa jurídica Agropecuária 

Lopes Cançado. No mais, considerando que esporadicamente a credora 

vem solicitando a penhora de valores sobre ativos financeiros contidos em 

depósitos bancários em nome do devedor, e que as reiteradas diligências 

têm resultado em reiterados questionamentos sobre a possibilidade de 

penhora de valores provenientes da aposentadoria do devedor, causando 

assim, sucessivas manifestações e questões incidentes, que têm 

“atravancado” o regular andamento do processo, hei por bem adotar a 

seguinte postura: Destaco as seguintes disposições do Código de 

Processo Civil: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” (...) Art. 9° Não 

se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício. Dito isto, deverão as partes no prazo de 15 (quinze) 

dias, se posicionarem em relação a possibilidade de averbar a penhora na 

folha de pagamento do devedor do valor correspondente a 30% de seus 

rendimentos – o que faço nos termos do art. 10° do Código de Processo 

Civil. Por fim, considerando a dificuldade de localização da pessoa jurídica 

AGROPECUÁRIA LOPES CANÇADO por meio de correspondência via 

correios, delibero pela expedição de carta precatória para a sua citação e 

intimação. Manifeste ainda o Credor quanto o interesse na averbação da 

dívida nos registros do Serasa - art. 782, § 3º do CPC. Decorrido o prazo, 

retorne concluso para novas deliberações. Cáceres/MT., 24 de outubro 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 CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EXECUTADO)

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREZ (EXECUTADO)

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. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: R. PEREZ 

RESTAURANTE - ME, RODRIGO PEREZ Vistos etc. No id. 13109138 - Pág. 

2 houve a informação de penhora em desfavor do devedor no valor de 

R$1.488,60 (hum mil quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta 

centavos). Já no id. 13865092 houve manifestação do devedor no sentido 

de que os valores bloqueados seriam provenientes de remuneração 

salarial decorrente de seu vínculo com a UNIMED, pelo que referido valor 

seria impenhorável. Em razão disto, requereu a liberação do valor 

penhorado. Já o credor em sua manifestação proferida no id. 14795050, 

pugnou pela rejeição do pedido formulado pelo devedor. Pois bem. Não 

está claro na manifestação do devedor, qual a natureza de seu vínculo 

com a UNIMED, ou seja, não é informado se o devedor é prestador de 

serviços ou se possui relação de emprego com a mesma. Ainda que se 

admitisse a hipótese de vínculo trabalhista entre o devedor e a UNIMED, 

necessário seria a demonstração do valor percebido mensalmente em 

razão deste vínculo. Isso porque este Juízo tem adotado o entendimento 

segundo o qual é possível a penhora de salário até o limite de 30% de sua 

importância líquida. É bem certo que a legislação processual veda a 

retenção de salários, pois é através desses que os trabalhadores se 

mantêm e sustentam suas respectivas famílias, quitando seus 

compromissos cotidianos. Todavia, após detida análise da matéria, 

verifica-se que a penhora de apenas uma porcentagem da verba de 

natureza alimentar não fere o espírito do artigo 833, IV do Código de 

Processo Civil. O artigo que veda a penhora sobre os salários, saldos e 

proventos deve ser interpretado levando-se em consideração as outras 

regras processuais civis e serão respeitados os princípios da própria 

execução, entre eles, o de que os bens do devedor serão revertidos em 

favor do credor, a fim de pagar os débitos assumidos. Isso porque as 

verbas de natureza alimentar são livremente negociáveis, disponíveis. A 

título exemplificativo, cita-se a consignação em folha de pagamento, 

prática cada vez mais comum entre servidores públicos, em que se 

destina previamente parte do salário para o pagamento de determinadas 

dívidas. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE 

SALÁRIO – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE 

DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO 

DESPROVIDO.Em regra o salário é impenhorável, mas tal regra pode ser 

flexibilizada em razão de ser o único meio de pagamento da dívida 

contraída, podendo ser constrito até 30% do valor dos proventos, 

conforme jurisprudência desta Corte”.MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) Com efeito, considerando o 

entendimento consolidado neste Juízo, e o fato de que o devedor não 

trouxe qualquer prova documental à justificar sua relação jurídica 

estabelecida com a UNIMED (da qual o devedor alega perceber salário e 

que o valor bloqueado seria oriundo desta relação), tampouco 

informações quanto aos seus rendimentos mensais, ou mesmo a prova de 

que o valor penhorado tenha sido de fato oriundo da relação estabelecida 

com a UNIMED, reputo ausente de qualquer prova a pretensão deduzida 

pelo devedor, razão pela qual seu pedido deverá ser INDEFERIDO. É como 

decido! Ante o exposto, ante a ausência de provas a corroborar sua 

pretensão, INDEFIRO o pedido formulado pelo devedor no id. 13865092. 

Aguarde-se o decurso do prazo para o agravo. Caso não interposto o 

recurso, retorne concluso para expedir o alvará conforme solicitado no id. 

14795050. Não obstante, intimo o credor para se manifestar quanto o auto 

de penhora e avaliação apresentado no id. 14880302 - Pág. 1. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Cáceres/MT., 22 de Outubro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO
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Processo Número: 1003406-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR(A))

HELEN SIMONE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Aline da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003406-21.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MERCEDES JUSTINO DA SILVA RÉU: ESPOLIO DE ALINE DA SILVA Vistos, 

etc... Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por MERCEDES JUSTINO 

DA SILVA em face de ESPÓLIO DE ALINE DA SILVA e respectivos 

herdeiros ALINE DA SILVA, LUIZ PANNOF, MAVIAEL JOSÉ DE LIMA, 

IVONE ANA DE ARRUDA, AILON DO VALLE SIMÃO e MARIA MADALENA 

DE ARRUDA, pelas razões fáticas e de direito contidas na inicial. Em 

síntese, sustenta a requerente que adquiriu de Aline da silva por 

instrumento particular de compra e venda em 11/03/2005 um imóvel 

urbano, situado na Rua São Jorge, nº919, Bairro Cavalhada, neste 

Município cuja matrícula no Registro Geral é de nº 27.595, L-02, T-3 fls:56, 

com averbação: AV-M 27.595, feito em 06 de agosto de 1997, que em seu 

teor conferiu por determinação judicial, oriunda de sentença de divórcio, a 

área de 325,00mpelo preço certo e ajustado de R$10.000,00 (dez mil 

reais). Pondera que, por ser possuidora de referido imóvel há mais de 13 

(treze) anos, mansa e pacificamente, sem interrupção, nem oposição, e 

possuindo justo título e de boa-fé, quer obter a sua propriedade por meio 

da presente ação. Assevera ainda que computando o prazo do exercício 

da posse pela sua antecessora – 06/08/1997, totaliza período superior a 

dezenove anos. Instruiu a inicial com documentos. Citados os Requeridos 

anuíram com os termos do pedido inicial – id. Num. 11167751 e Num. 

13631107. A UNIÃO, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

CÁCERES foram notificados e não manifestaram interesse. Os réus 

ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados foram 

citados através de edital. Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO 

ajuizada por MERCEDES JUSTINO DA SILVA em face de ESPÓLIO DE 

ALINE DA SILVA e respectivos herdeiros ALINE DA SILVA, LUIZ PANNOF, 

MAVIAEL JOSÉ DE LIMA, IVONE ANA DE ARRUDA, AILON DO VALLE 

SIMÃO e MARIA MADALENA DE ARRUDA, pelas razões fáticas e de 

direito contidas na inicial. A pretensão do Requerente merece ser julgada 

procedente, em razão de estar embasada em prova documental, além da 

anuência dos titulares do domínio, quando assim manifestaram durante 

audiência realizada no Centro Judiciário. A área usucapienda possui o 

registro n. 27.595 Lº 3-T-3, fls. 56, e caraterizado por ser um imóvel 

urbano, situado na Rua São Jorge, nº919, Bairro Cavalhada, neste 

Município, com área de 325,00m²” A usucapião ordinária é aquela que 

confere domínio do imóvel a quem, por dez anos, o possuir com animus 

domini, contínua e pacificamente, tendo justo título e boa-fé (RSTJ, 5:307). 

Os pressupostos para a usucapião ordinária, segundo o art.1242, do 

Código Civil, são: a) posse mansa, pacífica, ininterrupta, exercida com 

intenção de dono; b) decurso do tempo de dez anos, que 

excepcionalmente reduzir-se-á a 5 anos, se o imóvel houver sido 

adquirido onerosamente e cujo registro foi cancelado, desde que o 

possuidor tenha nele sua morada ou nele tenha realizado investimentos de 

interesse social ou econômico; c) justo título; d) boa fé. A duração da 

posse no sistema do Código Civil de 1916 dispunha que a posse deveria 

ser exercida pelo tempo de dez anos presentes e quinze ausentes 

(art.551). Com a atualização do Código de 2002, estipulou-se o prazo de 

dez anos, não mais perdurando a distinção entre presentes e ausentes, 

mas com comprovação da posse contínua e pacífica. A posse deve ser 

contínua e pacífica. Os atos possessórios não podem apresentar 

omissões ou falhas da parte do possuidor, devem ser permanentes, sem 

contestação da posse. Ademais disso, o exercício da posse há de ser 

despido dos vícios de violência, clandestinidade e precariedade. Na lição 

de Lenine Nequete, o justo título é todo ato formalmente adequado a 

transferir o domínio ou o direito real de que trata, mas que deixa de 

produzir tal efeito em virtude de não ser o transmitente senhor da coisa ou 

do direito, ou de faltar-lhe o poder de alienar. (RIZARDO, Arnaldo. Direito 

das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.277). Assim, tem-se que 

qualquer documento que retrate uma transação efetiva e completa é 

considerado justo, porque é exatamente para esses casos que a Lei Civil 

criou a usucapião ordinária em favor dos adquirentes que tenham o justo 

título. Logo, o justo título não há de ser o da propriedade, mas sim o da 

posse. A jurisprudência do STJ entende não ser necessário o registro e o 

instrumento público, podendo dispor de eficácia o contrato de compra e 

venda. A boa fé, inerente a usucapião ordinária, é aquela em que o 

possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. É 

a crença em que se acha o possuidor de que a coisa possuída lhe 

pertence e o título o tornou obrigatório e a aquisição não acarretou 

nenhum prejuízo ao legítimo titular da coisa. Na lição de Rizardo, a boa-fé 

para originar o jus usucapiendi deve persistir desde o início da posse, até 

consumar-se o prazo de prescrição aquisitiva. A superveniência de 

má-fé, no decurso do prazo invalida a posse como justa, interrompe a 

contagem do tempo necessário para consumar-se o direito. (Ob. cit. 

p.280). A requerente demonstrou, pelos documentos colacionados aos 

autos que adquiriu o imóvel através de instrumento particular de compra e 

venda da efetiva titular do domínio. Consta ainda elementos para atestar o 

exercício da posse mansa, ininterrupta, contínua, pacífica, exercida com 

intenção de dono, justo título (permuta onerosa de imóveis) e boa fé. 

Ademais, os interessados e quem poderiam questionar, reconheceram a 

pretensão da autora perante este juízo. A contagem do decurso temporal 

dos antecessores na posse, como reza o artigo 1243 do CC/02, pode ser 

acrescentada desde que seja contínua, pacífica, com justo título e boa fé. 

“Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos 

artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores 

(art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos 

do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.” E como se pode verificar nos 

autos, além dos demais requisitos exigidos em lei, a requerente 

demonstrou o justo título dos seus antecessores, razão pela qual é 

possível somar o período da posse dos antecessores para totalizar 10 

anos. Feita as ressalvas, deve-se asseverar que, conforme restou 

demonstrado, estão presentes os pressupostos da usucapião ordinária 

descritos alhures, além da requerente exercer a posse direta do imóvel 

usucapiendo desde 2005, de forma mansa, pacífica, ininterrupta, com 

animus domini, sem contestação, adquiridos de forma onerosa, 

constituindo o imóvel como moradia própria. Desse modo, deve-se julgar 

procedente o pedido dos autores para declarar a aquisição por usucapião 

ordinária pelo prazo de 10 (dez) anos. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a prescrição 

aquisitiva sobre o urbano situado na Rua São Jorge, nº 919, Bairro 

Cavalhada, neste Município, com área de 325,00m², objeto do Registro n. 

27.595 Lº 3-T-3, fls. 56, com descrição através do memorial descritivo de 

id. Num. 7645550 - Pág. 1 e levantamento topográfico de id. Num. 7645550 

- Pág. 4 em favor da Autora MERCEDES JUSTINO DA SILVA. Custas já 

recolhidas. P.R.I. Transitada em julgado, expeça-se mandado ao Cartório 

de Registro de Imóveis respectivo, determinando que se proceda o 

registro do imóvel em nome de MERCEDES JUSTINO DA SILVA. Após, 

arquivem-se os autos. Caceres, 22 de outubro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEONIZIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE 

CACERES-MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001452-03.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

DEONIZIO RODRIGUES DA SILVA RÉU: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E 

REGISTRAL DA COMARCA DE CACERES-MT Vistos, etc... DEONIZIO 

RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, 

aforou Ação de Registro Tardio. Aduz o requerente que nasceu na data 

no dia 01 de novembro de 1951 em Caceres, que é filho de Francisco da 

Silva e Izabel Rodrigues, e nunca teve seu nascimento registrado. 

Requereu ao final a procedência para que seja lavrado assento tardio do 

assento de nascimento. Junto com a inicial juntou termo de declaração de 

testemunhas e certidão negativa lavrada pelo Cartório de Registro Civil 
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atestando à ausência do assento de nascimento. Foi designada audiência, 

ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal do Autor, a oitiva de 

duas informantes e de uma testemunha - id. Num. 12797120 A parte 

autora apresentou alegações finais remissivas à inicial. O Ministério 

Público manifestou-se favorável ao pedido inicial id. Num. 12881303. É o 

sucinto relatório. Decido. Cuida-se de PEDIDO DE REGISTRO TARDIO DE 

NASCIMENTO, formulado por DEONIZIO RODRIGUES DA SILVA. É cediço 

que o Estado tem, no Registro Civil, a fonte principal de referência 

estatística, servindo de sustentáculo para que o Governo decida suas 

medidas administrativas e políticas jurídicas, consoante orientação do 

mestre Clóvis Bevilácqua (in Teoria Geral do Direito Civil). Ademais, a 

certidão de nascimento é documento extremamente essencial na vida de 

um cidadão, sendo ela, entre outras funções, utilizada para a emissão de 

demais documentos, que trarão ao cidadão identidade própria, bem como 

seus direitos de pessoa humana. Dada essa importância, quer a lei que 

todo nascimento seja objeto de registro, sendo que referida 

obrigatoriedade se estende à nação brasileira na sua inteireza jurídica, 

compreendida a área física do Brasil e as que, pelo princípio da 

extraterritorialidade, sejam consideradas território nacional. Sobre o 

Registro de Nascimento, dispõe os artigos 109 e 50 da Lei de Registros 

Públicos (Lei n. 6.015/73), litteris: “Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.” “Art. 

50. Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a 

registro, no lugar em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência 

dos pais, dentro do prazo de quinze dias, que será ampliado em até três 

meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do 

cartório. § 1º Quando for diverso o lugar da residência dos pais, 

observar-se-á a ordem contida nos itens 1º e 2º do art. 52. § 2º Os índios, 

enquanto não integrados, não estão obrigados a inscrição do nascimento. 

Este poderá ser feito em livro próprio do órgão federal de assistência aos 

índios. § 3º Os menores de vinte e um (21) anos e maiores de dezoito (18) 

anos poderão, pessoalmente e isentos de multa, requerer o registro de 

seu nascimento. Por sua vez dispõe o artigo 46 da mesma Lei Federal: 

“Art. 46. As declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo 

legal serão registradas no lugar de residência do interessado. § 1o O 

requerimento de registro será assinado por 2 (duas) testemunhas, sob as 

penas da lei. § 3o O oficial do Registro Civil, se suspeitar da falsidade da 

declaração, poderá exigir prova suficiente. § 4o Persistindo a suspeita, o 

oficial encaminhará os autos ao juízo competente. § 5º Se o Juiz não fixar 

prazo menor, o oficial deverá lavrar o assento dentro em cinco (5) dias, 

sob pena de pagar multa correspondente a um salário mínimo da região.” A 

prova oral colhida nos autos e a prova documental apresentada 

direcionada pela procedência do pedido inicial. Durante a audiência, tanto 

o Autor, como informantes e testemunhas, atestam que o Autor nunca foi 

registrado e é desprovido de qualquer documento. Assim, o registro de 

nascimento constitui direito fundamental previsto na Constituição Federal 

em seu artigo 5°, LXXVI, tratando-se, ainda, de um imperativo legal (art. 50 

da Lei n° 6.015/73) e um direito inerente à pessoa humana, na dicção do 

artigo 110 da Consolidação Normativa Notarial e Registral, de modo que 

não há como, diante disto e das provas colhidas dos autos, negar que o 

requerente tenha seus documentos. Deste modo, o conjunto probatório 

existente no feito comanda o deferimento do pedido da requerente, dando 

substrato ao mesmo e tornando patente que não foi efetivado o seu 

registrado na época oportuna, bem como demonstra a veracidade quanto 

ao nome do requerente e de seus pais e o local de seu nascimento. Diante 

do Exposto, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 6.015/73, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, com resolução de mérito, 

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

determinando a confecção do assento de nascimento do Senhor 

DEONIZIO RODRIGUES DA SILVA nascido em Cáceres-MT, em 01 de 

novembro de 1951, filho de Francisco da Silva e Izabel Rodrigues, avós 

maternos Pedro Rodrigues da Silva e Candelária Rodrigues da Silva. 

Expeça-se o competente mandado, informando os dados acima descritos, 

a fim de que se proceda o competente registro, junto ao Cartório de 

Registro Civil da Comarca de Cáceres (art. 46, caput, lei 6.015/73), face ao 

contido no artigo 50, § 3º, da Lei 6.015/73. Intime-se. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as devidas anotações e baixas. Sem 

custas. Caceres, 22 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000497-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA (AUTOR(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN CESAR BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (RÉU)

ANA CAMILA LIMA DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE (RÉU)

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000497-40.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA RÉU: UNIMED CACERES 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE 

SANDRA MARIA LEMES ELLER E SILVA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da UNIMED 

CÁCERES COOPERARIVA DE TRABALHO MÉDICO e A. C. CAMARGO 

CÂNCER CENTER. Na inicial de id. Num. 1420919 narrou: “... A autora é 

usuária do plano de saúde ofertado pela empresa ré UNIMED CÁCERES 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, desde o ano de 2010, vinculada à 

contratada através da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 

CÁCERES - ACEC, pelo plano: Unimed Plan, tipo de contratação: Coletivo 

por Adesão com Patrocínio, número: 7133, segmentação assistencial: 

Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, , abrangência: Nacional, 

conforme dispõe o contrato e termo aditivo ora juntado. Os valores 

relativos à mensalidade do plano são religiosamente pagos sem atraso, 

justamente em razão da necessidade da autora em usufruir dos serviços 

médicos. Trata-se de plano regulamentado com ampla cobertura e com 

abrangência nacional, conforme esclarece o próprio contrato de adesão 

firmado com a empresa ré cuja cópia segue anexa. Recentemente a 

autora recebeu o diagnóstico de estar acometida por neoplasia maligna do 

colo do útero (câncer) CID 10 – C53 em estágio avançado, tendo então 

sido encaminhada pelo oncologista para tratamento, porém para iniciação 

de tratamento adequado faz-se necessário a realização de diversos 

exames. Pois bem, no dia 02/06/2016 a autora compareceu na A. C. 

Camargo Câncer Center, instituição privada sem fins lucrativos, mantida 

pela Fundação Antônio Prudente e atualmente um dos maiores centros 

oncológicos integrados do mundo, para iniciar o seu tratamento contra o 

câncer usufruindo dos benefícios do plano de saúde. Porém, foi 

surpreendida pelo respectivo hospital que se negou a atendê-la pelo Plano 

de Saúde Unimed, afirmando que este não dava cobertura para o 

tratamento que a autora pretende iniciar, sendo necessário, para tanto, 

que a mesma pagasse os custos das consultas e exames que necessita 

realizar. A recusa/omissão/inércia/negativa do hospital A.C. Camargo 

Câncer Center e da Unimed em realizarem/autorizarem as 

consultas/exames, deriva a impossibilidade da autora iniciar seu 

tratamento, agravando seu quadro de saúde de forma imediata, 

aumentando o risco à sua vida e fazendo com que eventual sobrevida 

após o tratamento se dê em condições extremamente gravosas a autora, 

sujeitando-a a uso de fraldões geriátricos a fim de conter incontinência 

urinária, impotência sexual, uso de colostomia, dificuldade de locomoção, 

isto sem contar o risco do câncer se alastrar afetando outros órgãos do 

corpo, visto que trata-se de NEOPLASIA MALIGNA – C53. Assim sendo, 

diante da sórdida negativa levada a efeito pelos réus, outro caminho não 

resta senão valer-se da presente ação para fazer com que o direito 

prevaleça...”. Ao final postulou: “... b) Que seja deferida a antecipação 

parcial dos efeitos da tutela com base no artigo 330, do Código de 

Processo Civil vez que presentes os requisitos ensejadores de sua 

concessão, a fim de determinar as empresas rés que autorize de imediato 

o início do tratamento da autora a ser realizado em qualquer das unidades 

do A.C. Camargo Câncer Center,custeando todas as despesas 

necessárias ao tratamento; (...) f) Que seja ao final julgada procedente a 

demanda tornando definitiva a antecipação da tutela deferida declarando o 

direito do autor e a obrigação de fazer por parte das empresas rés, bem 

como sejam as mesmas condenadas ao pagamento de indenização por 

danos matérias no importe de R$ 944,66 (novecentos e quarenta e quatro 

reais e sessenta e seis centavos). e de danos morais no valor de R$ 
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20.000,00 (vinte mil reais).; g) Que seja a ré condenada no pagamento de 

honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa;..” 

Instruiu a inicial com os documentos de id. Num. 1420966, Num. 1420975, 

Num. 1420979, Num. 1420997, Num. 1421004, Num. 1421179, Num. 

1421315, Num. 1421321, Num. 1421324, Num. 1421337 e Num. 1421346. 

A Requerida UNIMED foi citada através da certidão de id. Num. 1453078 e 

aviso de recebimento de id. Num. 1493952. Realizada audiência de 

tentativa de conciliação, restou infrutífera id. Num. 1495007. Tutela 

antecipada indeferida no id. Num. Num. 3297106. O Requerido A. C. 

CAMARGO foi citado através do AR de id. Num. 1935816 e apresentou 

contestação – id. Num. 3328836, alegando, em síntese, ilegitimidade 

passiva, justificando que não é titular de qualquer obrigação contratual 

relacionada a cobertura médico-hospitalar da Autora. Para tanto, defende 

que a questão discutida nos autos diz respeito unicamente às relações 

obrigacionais existentes de forma exclusiva e isolada entre a Autora e 

operadora de saúde Correqueridas UNIMED CÁCERES, inerentes à 

cobertura de seu tratamento médico, decorrentes do PLANO DE SAÚDE 

contratado pela Autora perante a operadora de saúde Correquerida. 

Requereu, assim, sua exclusão do pólo passivo da ação. No mérito, após 

explicar as formas de atendimentos, afirmou que que não possui, bem 

como nunca possuiu, qualquer tipo de relação jurídica contratual firmada 

com a operadora de saúde UNIMED CÁCERES, para a inclusão do A. C. 

CAMARGO CANCER CENTER como prestador de serviços integrante de 

sua rede credenciada, permitindo ou obrigando o nosocômio Correquerido 

a prestar assistência médica hospitalar aos beneficiários da aludida 

operadora de saúde, como é o caso da paciente Autora. Após longa 

fundamentação, manifestou pela total improcedência dos pedidos. 

Oportunizado as partes manifestarem sobre provas, apenas a 

FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE peticionou postulando pelo julgamento 

antecipado da lide. É o sucinto relato. Decido. Cuida-se de obrigação de 

fazer c/c danos materiais e morais ajuizada em desfavor do Plano de 

Saúde e o Hospital destinatário da tutela, para o caso de procedência. 

Pertinente o julgamento antecipado da lide, por versar sobre matéria 

exclusivamente de direito. Inicialmente cabe destacar que a Requerida 

Unimed não apresentou contestação. Como a outra demanda apresentou 

defesa, e ainda que os efeitos não tem caráter absoluto, deixo de aplicar 

os respectivos efeitos. O Requerido A. C. CAMARGO apresentou 

preliminar de ilegitimidade. A preliminar deve ser acolhida, pois como 

alegado, não é titular de qualquer obrigação contratual relacionada a 

cobertura médico-hospitalar da Autora, assim como o cerne da lide diz 

respeito unicamente às relações obrigacionais existentes de forma 

exclusiva e isolada entre a Autora e operadora de UNIMED CÁCERES. 

Assim, como razão de decidir, acolho integralmente os argumentos 

apresentados pelo referido demandado, para reconhecer sua ilegitimidade. 

No mérito, a improcedência é medida que se impõe. As provas produzidas 

demonstram de forma clara que a autora é usuária do plano de saúde 

ofertado pela empresa ré UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, desde o ano de 2010, vinculada à contratada 

através da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CÁCERES - 

ACEC, pelo plano: Unimed Plan, tipo de contratação: Coletivo por Adesão 

com Patrocínio, número: 7133, segmentação assistencial: Ambulatorial + 

Hospitalar com Obstetrícia, , abrangência: Nacional. Inobstante a ausência 

de questionamento acerca da existência da relação contratual, o cerne da 

questão diz respeito se é dever ou não do plano de saúde dar cobertura 

ao tratamento solicitado pela Autora. Na inicial foi juntada fotocópia do 

contrato e dentre suas cláusulas, o item 9.5 (indicações de hospitais na 

cidade de São Paulo) expressamente reza: “9.5 – Este contrato não prevê 

a autorização para atendimento, consulta, internações e/ou cirurgias em 

Hospitais que utilizem Tabela Própria – Alto Custo – inclusive os 

relacionados abaixo e outros:... São Paulo - A. C. Camargo...”. Percebe-se 

pelo instrumento contratual o expresso afastamento de cobertura do 

tratamento pleiteado no hospital A. C. Camargo. Portanto, existindo 

cláusula contratual expressa, inclusive que a Autora não trouxe qualquer 

prova demonstrando à ausência de tratamento em rede credenciada, é 

desnecessário maiores considerações para afastar, por completo, a 

pretensão inicial. Tal conclusão é corroborado pelas informações 

prestadas pelo Hospital demandado, quando demonstra e informa a total 

ausência de vinculo contratual com o plano de saúde contratado pela 

Autora. Inexistindo respaldo contratual, e ainda que o atendimento do 

usuário deve ser realizado na rede credenciada, regra que somente pode 

ser excepcionada nas situações de urgência e emergência e desde que o 

atendimento regular seja impossível, a negativa do plano de saúde traduz 

no exercício regular de direito. Exercendo regularmente direito, resta 

afastado qualquer alegação da pratica de ato ilícito a embasar pedido de 

indenização. Isto posto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo 

extinto o processo em resolução do mérito em relação ao Requerido A. C. 

CAMARGO CÂNCER, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil, e em relação a Requerida UNIMED CÁCERES 

COOPERARIVA DE TRABALHO MÉDICO julgo improcedente a pretensão, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a Autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este 

arbitrado em 10 % sobre o valor atribuído à causa. Por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, tais verbas ficam sobrestadas nos termos 

do art. 98 do CPC. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, 

arquive-se. Caceres, 22 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO (ADVOGADO(A))

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MENDES LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000629-29.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLARO S/A RÉU: CRISTIANE MENDES LEITE Cuida-se de ação renovatória 

de contrato de locação não residencial proposta por AMERICEL S/A em 

face de CRISTIANE MENDES LEITE, tendo alegando na inicial de id. Num. 

11787888: “...A Requerente, locatária, que é sociedade empresarial, 

assumiu relação jurídica com a Requerida após celebrarem contrato de 

locação, tendo como objeto um terreno localizado na dentro do perímetro 

da área da Zona Urbana e Expansão neste município, situado na Rua 05, 

quadra 15, lote 09 do Loteamento Jardim das Oliveiras, com destinação 

comercial. Conforme se verifica no referido instrumento acostado, a 

Americel ocupa o referido imóvel, pelo período ininterrupto de 05 (cinco) 

anos, tendo iniciado em 21 de agosto de 2008, renovado automaticamente 

por força da Cláusula 5.1, com término previsto para 20 de agosto de 

2018, o que desde já se certifica a tempestividade da presente para 

assegurar o quinquênio 2018/2023. Por oportuno, mister observar que a 

proteção ao fundo de comércio da empresa torna-se crucial no Direito do 

Inquilinato quanto a possibilidade de renovar, judicialmente, o contrato ora 

celebrado, de forma a amparar a atividade empresarial. Dessa forma, 

pretendendo a continuidade da locação em vigor e, não tendo as partes 

celebrado de forma amigável, instrumento hábil para a renovação do 

contrato em questão, antes da propositura da presente, e para que não se 

configure a decadência da pretensão aqui deduzida, foi necessário que a 

Requerente buscasse a resolução deste impasse pelas vias judiciais...” 

Ao final postulou pela decretação da renovação compulsória do contrato 

de locação, pelo período de 21/08/20108 a 20/08/2023. Com a inicial, 

vieram os documentos de id. Num. 11788018, Num. 11788035, Num. 

11788043, Num. 11788053, Devidamente citada, a ré compareceu à 

audiência de tentativa de conciliação, porém, não apresentou contestação 

– id. Num. 15140512. É o sucinto relato. Decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no art. 355, inciso II do Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), por estar o pedido inicial respaldado 

em início de prova, e a requerida não contestou. E, sendo revel, faz-se 

necessário a aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC. Além de aplicar os 

efeitos da revelia, a petição inicial esta respaldada em prova cabal da 

existência da relação contratual e o preenchimentos dos requisitos legais 

inerentes a matéria em discussão. A ação foi proposta dentro do prazo 

legal, obedecendo a inicial os parâmetros estabelecidos no artigo 71, 

incisos I ao VII, da Lei 8.245/91, para ação renovatória. Diante do 

preenchimento pela autora dos requisitos do art. 71 da Lei nº 8.245/91 e 

da ausência de impugnação pela Ré, entendo ser possível a renovação do 

contrato de locação. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS 

PEDIDOS, na forma do artigo 487, I do N.CPC, para renovar o contrato de 

locação não residencial objeto da lide, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com 

início em 21/08/2018 a 20/08/2023, fixando o preço mensal do aluguel em 

R$ 848,87 (oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) 

nos primeiros 12 (doze) meses, reajustável conforme condições previstas 
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no contrato anterior, e eventualmente ausente indicador, deverá ser 

aplicado o IGP-M/FGV Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao 

pagamento das despesas processuais, custas processuais e honorários 

advocatícios, este no percentual de 10 % sobre o valor da causa. Custas 

já recolhidas. Intimem-se, inclusive a Requerida, esta pessoalmente. Após 

o decurso do prazo recursal, aguarde manifestação da parte Autora, no 

prazo de 15 dias. Ausente eventualmente qualquer pedido, arquive-se. 

Caceres, 22 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001793-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS (ADVOGADO(A))

ANTONIA ANGELICA MENDES BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001793-29.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANTONIA ANGELICA MENDES BEZERRA ANTONIA 

ANGELIA MENDES DE MIRANDA ajuizou a presente ação com pedido de 

restabelecimento do nome de família do genitor, justificando que quando 

contraiu matrimonio acabou excluindo o nome de família do genitor e 

acrescentou do cônjuge. Arrependida, requerer ao final a procedência 

para restabelecimento do patronímico familiar passando a se chamar 

ANTONIA ANGELICA BEZERRA DE MIRANDA. Com a inicial de id. Num. 

12810082 juntou os documentos Num. 12810094, Num. 12810101, Num. 

12810110 e Num. 12810120. Foi requisitada certidão de antecedentes 

criminais, vindo às respostas nos ids. Num. 13038242, Num. 13218217, 

Num. 13873175 e Num. 14436490. O Ministério Público manifestou pela 

procedência – id. Num. 14677807. É o sucinto relato. Decido. Os 

documentos apresentados comprovam que a Autora quando contraiu 

matrimônio acabou substituindo patronímico do Genitor “Bezerrra” pelo 

nome de família do cônjuge “de Miranda”, manejando a presente ação para 

restabelecer o nome de família do pai. O art. 16 do Código Civil preconiza 

que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome e o 

sobrenome. Este, também denominado nome de família e o sinal que 

identifica a procedência da pessoa, indicando a sua filiação ou estirpe. A 

pretensão merece acolhimento por todos os aspectos, seja pela legalidade 

– direito subjetivo de ter o sobrenome de família por representar signo de 

identidade social, porque situando o portador como membro de 

determinado grupo familiar/traço histórico de sua estirpe e individualização 

social e a expressa manifestação da pretendente. Estando o pedido 

amparado pela legislação e ausente prejuízo à terceiros, julgo procedente 

o pedido inicial para determinar a expedição de mandado de retificação ao 

2º Serviço Notarial e Registral da comarca de Caceres para acréscimo do 

patronímico de família paterna “BEZERRA” no assento de casamento 

Termo nº 1121, lavrado no Livro B-79, folhas 51 – matrícula 0652430155 

2017 2 00079 051 0011821 73, passando a constar a Autora no 

respectivo assento para : ANTONIA ANGELICA MENDES BEZERRA DE 

MIRANDA. Sem custas, por ser a autora beneficiária da gratuidade da 

justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado e 

após cumpridas as formalidades, arquive-se. Caceres, 22 de outubro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004463-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (ADVOGADO(A))

LUCY ROSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAISES DA SILVA LOUREIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI (ADVOGADO(A))

ROBERTO ZAMPIERI (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004463-74.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAISES DA SILVA LOUREIRO RÉU: ROBERTO ZAMPIERI Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por ESPÓLIO DE 

ANARLETE DA SILVA LOUREIRO em face de ROBERTO ZAMPIERI. A inicial 

foi recebida no id. 9135745. Após a citação, as partes informaram a 

composição (id. 12162258). Por outro lado, no id. 12542486 houve a 

informação de descumprimento daquele acordo. No id. 12268032 foi 

homologado o acordo e intimado o requerido para pagar a dívida. Portanto, 

iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. No id. 13247649 o devedor 

informou o pagamento do valor de R$91.151,00. No id. 13318575 o credor 

informou a insuficiência do pagamento e o prosseguimento da execução 

quanto o saldo remanescente. No id. 13892472 informou o credor que o 

saldo devedor remanescente seria de R$28.969,00. Por fim, o devedor 

informou o pagamento da dívida pendente no id. 15584675. A parte 

credora reconheceu o pagamento (id. 15620658). Assim, ante o exposto, 

JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. P. R. I. 

Apure-se a pendência de custas, e caso hajam, intime-se o devedor para 

o pagamento em 15 dias. Após as formalidades legais, arquive-se. 

Cáceres/MT., 22 de Outubro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000133-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAURO ARANTES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON FARIA DA COSTA (RÉU)

SEBASTIÃO DE TAL (RÉU)

ARIETE DE TAL (RÉU)

JORGE FERREIRA BARBOSA (RÉU)

PAULA FARIAS DA COSTA (RÉU)

SILVIO ARAUJO PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000133-68.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

MAURO ARANTES FERREIRA RÉU: JORGE FERREIRA BARBOSA, PAULA 

FARIAS DA COSTA, JEFERSON FARIA DA COSTA, ARIETE DE TAL, 

SEBASTIÃO DE TAL, ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ESPÓLIO DE 

ALVARO FERREIRA em face de JORGE FERREIRA BARBOSA e Outros. A 

ação tem por escopo a reintegração de posse de imóvel conforme já havia 

sido reconhecido em sentença anterior (id. 4987550). Conforme certidão 

proferida no id. 14754821 - Pág. 1 o oficial de justiça confirmou o 

cumprimento do mandado, sendo que os ocupantes da área acabaram por 

desocupá-la, assegurando assim, o exercício da posse plena pela parte 

autora. Em último despacho, diante da informação de desocupação da 

área, o Juízo intimou as partes para manifestarem acerca de eventuais 

questões pendentes (id. 14740399). Todavia, as partes deixaram 

transcorrer o prazo sem nada manifestar (id. 15101394). Ante o exposto, 

não havendo outras questões pendentes, e diante do cumprimento pleno 

do objeto em execução, JULGO EXTINTO O PROCESSO na forma do art. 

924, II do Código de Processo Civil. P. R. I. Após o decurso do prazo e 

formalidades legais, arquive-se. Cáceres/MT., 22 de Outubro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000304-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA FONTES (REQUERENTE)

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

ALISSA FONTES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIME-SE A PARTE ADVERSA PARA, QUERENDO, CONTRARRAZOAR 

NO PRAZO LEGAL.
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5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004993-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR MARIA REGINALDO SILVA (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

LINNET MENDES DANTAS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

12/12/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003947-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA CRUZ (REQUERENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

04/12/2018 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: 1001822-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA (ADVOGADO(A))

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: 04/12/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003957-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (REQUERENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. MENACHO SILVA MOVEIS PLANEJADOS - 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: 04/12/2018 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: 1006467-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

THAISA GARCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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: 04/12/2018 16:30 (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: 1001216-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REQUERIDO)

ANTONIO ARY FRANCO CESAR (ADVOGADO(A))

RODRIGO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

USS SOLUCOES GERENCIADAS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001216-85.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA FERNANDES FARIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., VIA VAREJO S/A, CARDIF DO 

BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, USS SOLUCOES GERENCIADAS 

LTDA. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que nem todas as 

requeridas foram citadas. Isto posto, intime-se a requerente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informe novo endereço das requeridas faltantes. 

Após, proceda a secretaria da vara com o agendamento de nova 

audiência de conciliação, devendo as partes serem intimadas. Intime-se 

pessoalmente a parte requerente acerca da solenidade. Cumpra-se. 

CÁCERES, 3 de setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006261-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

VILMA CONCEICAO CAMPOS DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUPA DIGITAL IMAGEM 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: 04/12/2018 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004992-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

ADILSON AQUER DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (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: 12/12/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal 

sob pena de contumácia

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005351-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

CAROLINE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Juizado Data: 04/12/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004707-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

FLORENTINA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhores Advogados, 

FINALIDADE: Intimação de Vossas Senhorias para comparecerem à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 17/12/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhados 

de vossos clientes independentemente de intimação pessoal, sob pena de 

contumácia/revelia.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010449-21.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES CARVALHO (EXEQUENTE)

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE, FINALIDADE: 

Intimação de Vossa Senhoria para MANIFESTAR acerca dos Embargos à 

Execução (ID- 15862097) em 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007612-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 13:00 (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: 1007614-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007613-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 13:30 (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: 1003964-56.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ADILSON DOS SANTOS ARTEAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. VISTO QUE, O 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ESTA ILEGIVEL, E O COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA AUSENTE, A DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA NÃO FOI 

AUTENTICADA POR ORGÃO COMPETENTE. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO ( X) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU 

EQUIVALENTE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ( X) CONTA DE AGUA/ 

ENERGIA/ TELEFONE OU EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003230-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEX MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1003230-76.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ALEX MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. O fato narrado na petição inicial deriva 

de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, assim como todos 

os documentos relativos ao contrato celebrado. Designe-se data para 

realização de audiência para tentativa de conciliação. Cite-se e intime-se a 

parte promovida, nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a 

realização da audiência de tentativa de conciliação já designada nos 

autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006849-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

UELINTON RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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: 05/12/2018 14:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003230-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALEX MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/01/2019 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal 

sob pena de contumácia

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011551-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

ILDEBRANDE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A)RECLAMANTE DOS TERMOS DA 

CERTIDÃO RETRO E PARA QUE EM 5 DIAS REGULARIZE A 

PROCURAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005191-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIEL DOMINGUES DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(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: 28/01/2019 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal, 

sob pena de contumácia

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006296-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

FATIMA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS 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: 05/12/2018 14:15 (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: 8011470-03.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND (ADVOGADO(A))

JOICE MURIEL SILVA DE ALMEIDA SARAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO (ADVOGADO(A))

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo o/a(s) Executado/a(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL (ADVOGADO(A))

GRACIANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA RITA MAIA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 14:30 (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: 8011014-87.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA (ADVOGADO(A))

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 8011014-87.2013.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. DECIDO. O autor, 

devidamente intimado (evento12705792), em 16.08.2017, a informar o 

endereço correto do Requerido para sua citação, quedou-se inerte, 

impondo-se a extinção do processo, que não pode eternizar-se no tempo 

por omissão do Requerente. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o 

arquivamento após o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007807-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 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: 8010712-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCIELLEN CATARINA RODRIGUES LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES - SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CARTA DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Oficial de Justiça: ZONA 

XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO PROCESSO n. 8010712-53.2016.8.11.0006 Valor da causa: 

$210.98 POLO ATIVO: Nome: FRANCIELLEN CATARINA RODRIGUES LEITE 

Endereço: Rua PAULINO ALVES DE OLIVEIRA, 03, VILA NOVA, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: HERMES - SOCIEDADE 

COMERCIAL E IMPORTADORA S/A Endereço: Avenida BRASIL, 44228, - 

DE 37680 A 49798 - LADO PAR, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 23078-001 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença , cópia anexa . ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 
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ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou 

Defensor Público para interpor Recurso Inominado. CÁCERES, 22 de 

outubro de 2018. Elielze Marques do Amaral Técnica Judiciária 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007806-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 05/12/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003969-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS (ADVOGADO(A))

WELLINGTON WESLEY MIRANDA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

05/12/2018 15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de 

vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010781-56.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS DIAS (EXEQUENTE)

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A)RECLAMANTE DOS TERMOS DA 

CERTIDÃO RETRO E PARA QUE EM 5 DIAS REGULARIZE A 

PROCURAÇÃO.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000554-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HUBER KROLING (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo 

especificados: Nome da(s) parte (s): FERNANDO HUBER KROLING. 

Localidade: AVENIDA MUNICIPAL, Nº 1441, BAIRRO NOVO DIAMANTINO, 

DIAMANTINO-MT. Finalidade da Diligência: CITAÇÃO E DEMAIS ATOS 

EXECUTÓRIOS. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000120-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO FREDERICO (EMBARGANTE)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000120-04.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: FREDERICO & STANGLE LTDA - ME, EGIDIO FREDERICO 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Pendente de análise dos 

pedidos consignados nos id. 12076501, id. 12998306 e id.13407758. 

DECIDO. Recebo a emenda da inicial (id. 12076501) e seus respectivos 

documentos, uma vez que no pedido da emenda da inicial a parte 

demandada ainda não havia sido citada. A parte embargante pugna, em 

sede de tutela antecipada, que o embargado abstenha-se de incluir seu 

nome nos órgãos de restrições de crédito, para tanto, oferta caução. Pois 

bem. Cabe aferir se os requisitos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência se encontram satisfeitos na hipótese sub judice, em que se 

objetiva compelir a instituição bancária embargada a se abster de incluir o 

nome dos embargantes/devedores nos órgãos de restrição ao crédito. 

Nos termos do art. 300, do novo CPC, aplicável à espécie, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do 

processo: "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." A respeito de tais 

requisitos, Fredie Didier Júnior e outros, lecionam: "A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni 

iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in 

mora) (art. 300, CPC)." (Curso de Direito Processual Civil, Salvador: 

JusPODIVM, vol. II, 10ª ed. 2015, p. 594). Tecidas tais considerações 

iniciais, tenho que o pedido não está a merecer deferimento. Isso porque, 

a meu vislumbre, não se encontram satisfeitos os requisitos acima 

alistados. Nesse passo, tenho que não há juízo seguro capaz de 

convencer, em sede de cognição sumária, a respeito da probabilidade do 

direito invocado pelo embargante, a autorizar, com isso, a concessão da 

tutela provisória. Ora, a pretensão de impedir que a parte credora intente 

em seu desfavor as medidas extrajudiciais que entender cabíveis, até o 

julgamento final da demanda, viola o exercício regular do direito do credor. 

Por outro lado, quanto ao pedido de designação de audiência de 

conciliação, sorte assiste a parte embargante. a audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC/2015). Registro, ainda 

que as partes poderão constituir representantes para a audiência, nos 

termos do § 10 do art. 334, que assim dispõe: “Art. 334 (...) § 10 - A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir.” Advirto que o não comparecimento 

injustificado do autor, ou do réu, à audiência de conciliação, será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para determinar que a parte 
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credora se abstenha de incluir o nome dos devedores nos autos de 

restrições de crédito. Por versar a causa sobre direitos que admitem 

transação, designo audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 

2019, às 13h:30minutos. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 16 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000120-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO FREDERICO (EMBARGANTE)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000120-04.2018.8.11.0005. 

EMBARGANTE: FREDERICO & STANGLE LTDA - ME, EGIDIO FREDERICO 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Pendente de análise dos 

pedidos consignados nos id. 12076501, id. 12998306 e id.13407758. 

DECIDO. Recebo a emenda da inicial (id. 12076501) e seus respectivos 

documentos, uma vez que no pedido da emenda da inicial a parte 

demandada ainda não havia sido citada. A parte embargante pugna, em 

sede de tutela antecipada, que o embargado abstenha-se de incluir seu 

nome nos órgãos de restrições de crédito, para tanto, oferta caução. Pois 

bem. Cabe aferir se os requisitos autorizadores da concessão da tutela de 

urgência se encontram satisfeitos na hipótese sub judice, em que se 

objetiva compelir a instituição bancária embargada a se abster de incluir o 

nome dos embargantes/devedores nos órgãos de restrição ao crédito. 

Nos termos do art. 300, do novo CPC, aplicável à espécie, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do 

processo: "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." A respeito de tais 

requisitos, Fredie Didier Júnior e outros, lecionam: "A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni 

iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in 

mora) (art. 300, CPC)." (Curso de Direito Processual Civil, Salvador: 

JusPODIVM, vol. II, 10ª ed. 2015, p. 594). Tecidas tais considerações 

iniciais, tenho que o pedido não está a merecer deferimento. Isso porque, 

a meu vislumbre, não se encontram satisfeitos os requisitos acima 

alistados. Nesse passo, tenho que não há juízo seguro capaz de 

convencer, em sede de cognição sumária, a respeito da probabilidade do 

direito invocado pelo embargante, a autorizar, com isso, a concessão da 

tutela provisória. Ora, a pretensão de impedir que a parte credora intente 

em seu desfavor as medidas extrajudiciais que entender cabíveis, até o 

julgamento final da demanda, viola o exercício regular do direito do credor. 

Por outro lado, quanto ao pedido de designação de audiência de 

conciliação, sorte assiste a parte embargante. a audiência somente não se 

realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4º, I, do CPC/2015). Registro, ainda 

que as partes poderão constituir representantes para a audiência, nos 

termos do § 10 do art. 334, que assim dispõe: “Art. 334 (...) § 10 - A parte 

poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir.” Advirto que o não comparecimento 

injustificado do autor, ou do réu, à audiência de conciliação, será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido para determinar que a parte 

credora se abstenha de incluir o nome dos devedores nos autos de 

restrições de crédito. Por versar a causa sobre direitos que admitem 

transação, designo audiência de conciliação para o dia 06 de fevereiro de 

2019, às 13h:30minutos. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). Intimem-se as partes por meio de seus procuradores. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 16 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000039-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA EWALD (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000039-89.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL EXECUTADO: 

ADEILMA RODRIGUES DE OLIVEIRA EWALD Vistos etc. DEFIRO a busca e 

bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o 

respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) 

ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às Providências. 

Diamantino, 16 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000029-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. SYLVANA ZANIN EIRELI - EPP (EXECUTADO)

JANETE SYLVANA ZANIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000029-45.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: J. SYLVANA ZANIN 

EIRELI - EPP, JANETE SYLVANA ZANIN Vistos etc. DEFIRO a busca e 

bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o 

respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) 

ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no prazo legal. 

No que concerne ao pedido da parte exequente para que seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução. Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz 

autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, 

junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução. Neste 

sentido, manifesta-se a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. INFOJUD. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD 

deve ser permitida apenas excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências extrajudiciais para localização do réu, o que não restou 

demonstrado nos autos. 2. Consoante jurisprudência, o fato do 

entendimento adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não 

autoriza a reforma da decisão. 3. No agravo interno, a Recorrente não traz 
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novos nem fundados argumentos destinados a infirmar as razões de 

decidir esposadas na decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” 

(TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara 

Federal Cível (00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, 

Desembargadora Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de INFOJUD. Infrutífera a providência acima, 

intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para que indique(m) bens 

penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às Providências. Diamantino, 16 de outubro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000532-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

CRISTIANO PIZZATTO (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000532-66.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

EXECUTADO: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA KROHLING 

DE SOUZA Vistos etc. Defiro o pedido id. 10940402. Cerifique-se o 

número que foi distribuidor os embargos à execução, bem como se seu 

recebimento foi no efeito suspensivo. Intime-se. cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 16 de outubro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000926-39.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (ADVOGADO(A))

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO 

DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO (REQUERIDO)

CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000926-39.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA REQUERIDO: 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DO POLO 

DE TANGARA DA SERRA-MT COOPERPOLO, CERES AGROMERCANTIL 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME Vistos etc. Ante o pedido de 

desistência da parte autora (id.15032560), CANCELO a audiência 

designada para o dia 17 de outubro de 2018. Sem prejuízo do exposto, 

certifique-se acerca da citação da parte demandada. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino/MT, 

16 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001249-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

LEO CONSTRUTORA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001249-44.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: LEO CONSTRUTORA 

EIRELI - EPP, LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA Vistos etc. Recebo a 

inicial e seus respectivos documentos. CITE(M)-SE o(s) executado(s), 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue(m) o pagamento da dívida 

(art. 829, NCPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses, FIXO em 10% sobre o valor 

da causa e, em caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária 

será reduzida pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) 

devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para 

interposição de embargos de devedor, independente da segurança do 

Juízo. Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 

trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Não sendo efetuado o pagamento e, desde 

já, indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) 

exequente(s) ou na sua falta, tantos bens quantos bastem para a garantia 

da execução, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente. Caso requerido penhora ‘on 

line’, desde já intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) para acostar 

planilha atualizada do débito, para o procedimento. Expeça-se em favor da 

parte credora, se requerido, certidão comprobatória do ajuizamento da 

presente ação para fins de averbação junto ao registro de imóveis 

(CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à parte credora 

deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, 

§1º). As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período 

de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino/MT, 19 de outubro de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001249-44.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDO JOSE PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

LEO CONSTRUTORA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001011-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA (ADVOGADO(A))

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ND CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, REITERO a intimação do patrono da parte autora para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, tendo em vista que a localidade em questão não é 

atendida pelos correios, bem como o endereço fornecido não contém a 

numeração do prédio. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site 

do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de 

Diligência), conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados 

abaixo especificados: Nome da(s) parte (s): ND CONSTRUTORA E 

INCORPORAÇÃO LTDA. Localidade: RUA SENADOR ROBERTO CAM. KM1 

S/N, NO BAIRRO NOVO DIAMANTINO, NA CIDADE DE DIAMANTINO/MT, 
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CEP: 78.402.000. Finalidade da Diligência: CITAÇÃO. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001212-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BURIN (AUTOR(A))

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CASETTA FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001212-17.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): PAULO HENRIQUE BURIN RÉU: JOAQUIM CASETTA FERREIRA 

Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o 

cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), efetuar o pagamento das 

custas processuais, uma vez que o pedido do recolhimento das custas ao 

final do processo, o novo Código de Processo Civil não abarca tal 

hipótese, de forma que não é possível o acolhimento do pedido que não 

possui previsão legal. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 22 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001210-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATIAS CASTRO (REQUERENTE)

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001210-47.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ANTONIO MATIAS CASTRO REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos etc. Sob o pálio da gratuidade. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por 

Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ANTONIO 

MATIAS CASTRO em desfavor do BANCO BMG, todos devidamente 

qualificados nos autos. Relata o autor que estão sendo descontados de 

sua folha de pagamento, valores relativos a empréstimo consignado de 

que não se recorda ter pactuado. Afirma, ainda que os descontos estão 

sendo realizados desde o ano de 2013, totalizam R$ 25.524,93. Requer 

seja reconhecida a inversão do ônus da prova, devendo a requerida ser 

intimada a exibir os originais dos contratos de Empréstimo Consignado 

Fraudulento e respectiva autorização para desconto em folha para fins de 

perícia grafotécnica, bem como, para que exiba os comprovantes de 

créditos realizados em favor da requerente referente a cada contrato, no 

prazo da defesa, nos termos da lei. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. Passo a análise do pedido da 

inversão do ônus da prova. A técnica da inversão do ônus probatório 

somente é razoável quando o consumidor não tiver condições materiais de 

juntar aos autos as provas necessárias ao acolhimento da sua pretensão, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, ‘in verbis’: “Art. 6º São direitos básicos 

do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...).” Nos 

casos em que a parte autora fundamenta o pedido inicial em fato negativo, 

no sentido de que não contraiu empréstimo junto à requerida, é 

automaticamente transferido para a ré o ônus de comprovar, com 

documentos idôneos, a relação jurídica e a origem da dívida, sendo 

desnecessária a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FATO NEGATIVO - 

INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA - INDÍCIO DE FRAUDE - SÚMULA Nº 479 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. 1 

- Nos casos em que a parte autora fundamenta o pedido inicial em fato 

negativo, no sentido de que não contraiu empréstimo junto à requerida, é 

automaticamente transferido para a ré o ônus de comprovar, com 

documentos idôneos, a relação jurídica e a origem da dívida, sendo 

desnecessária a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. 2 - "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias." - Súmula nº 479 do 

Superior Tribunal de Justiça. 3 - O Superior Tribunal de Justiça já pacificou 

entendimento de que a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes 

enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação - 

"in re ipsa"-, prescindido da comprovação do prejuízo. 4 - O valor da 

indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ/MG - Apelação Cível 

1.0395.13.004427-8/003, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves (JD 

Convocado) , 15ª Câmara Cível, J: 23/11/2017, P: 01/12/2017). Ante o 

exposto, INVERTO o ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII do CDC e, 

DETERMINO que a parte demandada, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da intimação, junte aos autos os originais dos contratos 

de Empréstimo Consignado conforme descrito na exordial e a respectiva 

autorização para desconto em folha, bem como exiba os comprovantes de 

créditos realizados em favor da requerente referente. Designo audiência 

de conciliação e mediação para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 13:00 

horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização 

do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos para 

homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a parte 

demandada deverá sair da audiência para querendo, e no prazo legal, 

apresentar resposta, devendo constar no mandado a advertência 

constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Existindo preliminares 

venham-me os autos conclusos, caso contrário intimem-se as partes para 

que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 22 de outubro de 2018. André Luciano costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000359-42.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (EXECUTADO)

FABIANA KROHLING DE SOUZA (EXECUTADO)

CRISTIANO PIZZATTO (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000359-42.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ALEXSANDRO 

GIOVANI DE SOUZA, FABIANA KROHLING DE SOUZA, 

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME Vistos etc. No que concerne ao 

pedido da parte exequente para que seja quebrado o sigilo fiscal da parte 

devedora com a finalidade de localização de bens para garantir a 

execução. Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 43 de 320



quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à 

Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução. Neste 

sentido, manifesta-se a jurisprudência: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. INFOJUD. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD 

deve ser permitida apenas excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências extrajudiciais para localização do réu, o que não restou 

demonstrado nos autos. 2. Consoante jurisprudência, o fato do 

entendimento adotado ter sido contrário ao interesse da recorrente não 

autoriza a reforma da decisão. 3. No agravo interno, a Recorrente não traz 

novos nem fundados argumentos destinados a infirmar as razões de 

decidir esposadas na decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” 

(TRF – AI nº 0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara 

Federal Cível (00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, 

Desembargadora Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016). Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de INFOJUD. Defiro o pedido de penhora ‘on 

line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito executado que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte devedora, posto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois 

assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – 

INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – 

PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/2015 – 

PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO CPC/2015 – 

OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO EM 

BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, sob 

pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de 

seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo 

sistema Bacenjud. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 22 de outubro de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000599-31.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

João Agripino da Silva (EXECUTADO)

REURY CAROLLINE DE ALMEIDA E SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000599-31.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: JOÃO AGRIPINO DA SILVA Vistos etc. Defiro o pedido de 

penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora 

de dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no 

artigo 835 do CPC/2015. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS 

PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, §1º, DO 

CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – ARTIGO 854 DO 

CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGO 835 DO 

CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E JUSTA A EXECUÇÃO 

EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É indispensável, 

sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e 

de seus advogados, suficientes para sua identificação (artigo 272, §2º, do 

CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos processuais somente deve ser 

decretada se houver prejuízo à parte (artigo 282, §1º, do CPC/2015). 

Plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015. O entendimento 

jurisprudencial é firme no sentido de que a penhora ‘on line’ constitui 

instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e 

de verdadeira busca pela efetividade do direito, não se fazendo 

necessário o esgotamento de todos os meios de busca por bens móveis e 

imóveis do devedor que garantam a satisfação do crédito a fim de 

requerer o bloqueio de numerários em contas bancárias da parte 

executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 

Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 

04/11/2016). Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos 

autos o recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo 

sistema Bacen Jud. Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte 

devedora para que, querendo, manifestem-se no prazo legal. Nos termos 

do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão 

em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante 

as instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às Providências. Diamantino/MT, 

22 de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001564-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. D. C. B. (ADVOGADO(A))

V. G. D. S. (AUTOR(A))

H. G. R. (ADVOGADO(A))

F. A. S. (ADVOGADO(A))

V. F. (AUTOR(A))

C. L. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. -. A. D. R. E. D. D. U. E. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1001564-09.2017.8.11.0005. AUTOR(A): 

VALDIRENE GOMES DA SILVA, VALDECI FURQUIM RÉU: JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - ACORDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL DESPACHO Vistos etc. Acolho em parte o parecer 

ministerial de Id n. 11086668. INTIME-SE o requerente VALDECI FURQUIM 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das taxas 

judiciárias na proporção de 1/2 ou comprovar a sua condição de 

hipossuficiente. A parte autora poderá comprovar a sua hipossuficiência 

através de cópia dos seguintes documentos: a) cópia das últimas folhas 

da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual 

cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos 

últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos 

três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda 

apresentada à Secretaria da Receita Federal. DETERMINO ainda a 

intimação dos requerentes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promoverem a juntada da certidão de nascimento ou casamento do 

requerente Valdeci Furquim, bem como da avaliação dos veículos que se 

pretende partilhar, ainda discriminando, com precisão, os termos inicial e 

final de seu suposto vínculo, sem o prejuízo de especificar as provas que 

pretendem produzir. Quanto às manifestações de Id n. 12456892 e n. 

15029668, deixo para analisá-las em momento oportuno. Às providências. 

Intime-se. Diamantino/MT, 16 de outubro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000682-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

IRIA RODRIGUES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000682-13.2018.8.11.0005. AUTOR(A): IRIA 
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RODRIGUES SILVA RÉU: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, 

ESTADO DE MATO GROSSO DESPACHO Vistos, etc. Sem prejuízo de 

eventual julgamento imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem se pretendem a produção de outras 

provas, indicando, em caso positivo, a PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua 

realização, sob pena de preclusão. Havendo postulação de produção de 

prova testemunhal, as partes deverão, desde logo, depositar o respectivo 

rol, providência essa que visa concretizar a duração razoável do 

processo e a economia processual. Certifique-se a tempestividade das 

petições das partes. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Diamantino/MT, 18 de outubro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000980-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Ketteli Nayani (REQUERIDO)

 

Intimo o patrono do Autor para recolher o valor da diligência de Citação.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000684-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THARCIA PAULA DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

JULIO CLEY MONTEIRO RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELISBELA SARAIVA COSTA (REQUERIDO)

CLAUDIOMAR OLIVEIRA DE ASSIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Vistos, etc. Considerando o teor da petição de Id. 15570778, 

INTIME-SE a parte requerente para manifestar o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, certificado o decurso do prazo, dê-se 

vista ao MPE. Cumpra-se. Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000353-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RAIMUNDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAIMUNDO (INVENTARIADO)

 

Intimo o patrono do Inventariante para que o Inventariante compareça 

perante este Juízo a fim de assinar o Termo de Compromisso, nos termos 

da decisão, qual seja: ".... NOMEIO o requerente LUIZ CARLOS RAIMUNDO 

como inventariante que, intimado da nomeação, prestará, dentro de 05 

(cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo 

(art. 617, NCPC). Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data em que 

prestou o compromisso, fará o inventariante as primeiras declarações, 

das quais se lavrará termo circunstanciado (art. 620, NCPC)."

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001645-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

rodolfo de oliveira martins (EXEQUENTE)

rodolfo de oliveira martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001645-55.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: RODOLFO DE OLIVEIRA 

MARTINS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Manifeste-se a parte executada quanto o pedido constante no id. nº. 

15881182 - Pág. 1 Cumpra-se. Diamantino, 22 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012331-89.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS PANSIERE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Intimo o advogado do Polo Ativo, para comparecer perante esta Secretaria 

a fim de retirar a Certidão de Crédito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001268-50.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001268-50.2018.8.11.0005. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Requisite parecer técnico do NAT, remetendo cópia integral do 

processo via malote digital, devendo o parecer informar a eficácia da 

medida requerida no presente caso, qual seja quimioterapia com 

ifosfamida, bem como a existência/possibilidade de tratamento alternativo, 

rogando urgência na resposta. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

com urgência. Diamantino, 22 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010231-30.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TARZAN RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

DIEGO FERNANDES DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA (ADVOGADO(A))

J.VARGAS PINTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010231-30.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: TARZAN RODRIGUES DA 

COSTA EXECUTADO: J.VARGAS PINTO & CIA LTDA - ME Vistos, etc. 

Indefiro o pedido de bloqueio pelo sistema BACENJUD bem como buscas 

pelo RENAJUD, uma vez que recentemente houve tentativa de bloqueio e 

busca de bens pelos referidos sistemas restando ambas as tentativas 

infrutíferas. Assim, intime-se a parte exequente para que indique bens 

passíveis de penhora, no prazo impreterível de 05 dias, sob pena de 

extinção do processo por ausência de bens. Cumpra-se. Diamantino, 22 e 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN (ADVOGADO(A))

ANIELLI MEIRA SEGATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EROS ROGERIO BARROS ARAUJO (REQUERIDO)

Valdinei Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000496-24.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANIELLI MEIRA SEGATTO 
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REQUERIDO: VALDINEI RODRIGUES DA SILVA, EROS ROGERIO BARROS 

ARAUJO Vistos, etc. Acolho o pedido do Requerido Eros para 

redesignação de audiência de conciliação, uma vez que apresentou 

justificativa para sua ausência. Assim, determino a redesignação da 

audiência de conciliação agendada para o dia 24 pela Sra. Gestora para 

após o dia 20 de novembro de 2018, devendo todas as partes serem 

intimadas para comparecimento na solenidade. Cumpra-se. Diamantino, 22 

de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000343-54.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BERENICE WAGNER (AUTOR(A))

ALCIDES MANTELLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000343-54.2018.8.11.0005. AUTOR(A): SANDRA BERENICE WAGNER 

RÉU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 22 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010152-51.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

DEJAIR RAIMUNDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010152-51.2015.8.11.0005. EXEQUENTE: DEJAIR RAIMUNDO 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. 1 – Defiro a 

pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 19 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001267-65.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001267-65.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ADRIANA SILVA ROSA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO, GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Autos n. 3223-36.2018.811.0005 – Código 130918 Vistos 

etc. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência proposta Miguel Mamedes da Rosa Moraes, menor 

impúbere, neste ato representado por sua genitora Adriana da Silva Rosa, 

em face do Município de Diamantino e do Estado de Mato Grosso, 

objetivando que seja deferida a tutela de urgência para realização de 

procedimento cirúrgico. Consta na inicial que a parte o menor conta com 5 

meses de idade e foi diagnosticado com CRANIOSTENOSE – 

ESCAFOCEFALIA (CID 10 Q75.0), e em razão do exposto necessita se 

submeter a procedimento cirúrgico para correção de deformidades com 

urgência, com o fito de impedir o agravamento da doença. O pedido veio 

instruído com os documentos de fls. 11/22. O processo foi encaminhado 

ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico, aportando-se o parecer técnico à fl. 

25. É o relatório. Fundamento. Decido. Relativamente ao pedido de tutela de 

urgência, assim dispõe o artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Assim, para a concessão da tutela específica de urgência é necessário 

verificar se há no caso concreto a presença dos requisitos autorizadores 

para a concessão da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do 

direito alegado, no perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 

Feitas breves considerações acerca da matéria deduzida em Juízo, resta 

analisar se estão presentes ou não os pressupostos autorizadores da 

tutela antecipada em sede de obrigação de fazer no caso concreto. Em 

análise dos autos, verifica-se que o infante Miguel foi diagnosticado com a 

CID 10 Q75.0 – CRANIOSTENOSE SAGITAL – ESCAFOCELIA, fl. 16/17, 

uma doença rara que acomete os recém nascidos e consiste no 

fechamento prematuro das suturas do crânio causando deformidade na 

estrutura óssea do crânio e, caso não tratada no tempo adequado, pode 

ocasionar danos neurológicos ao paciente. In casu, observa-se que a 

criança conta com 05 meses de idade, seus pais são hipossuficientes, e 

há indicação de tratamento cirúrgico confeccionado pelo neurocirurgião 

Dr. Aurélio Sterglich para correção da deformidade com brevidade, fl. 17. 

Por outro lado, o Município de Diamantino informou que não possui meios 

para o oferecimento do procedimento cirúrgico pela rede Municipal e 

tampouco previsão orçamentária para custear o tratamento na rede 

particular, indicando a judicialização do caso em face do Estado de Mato 

Grosso para custear o tratamento, ante a urgência do caso e a 

hipossuficiência do paciente, conforme se infere pelo ofício de fl. 20 

colacionado nos autos. Não obstante, o Núcleo de Apoio Técnico – NAT 

aportou relatório nos autos apontando a necessidade de realização da 

cirurgia no prazo máximo de 30 dias pelo Sistema único de Saúde. Quanto 

ao ponto, apesar do tratamento cirúrgico ser oferecido pelo Sistema único 

de Saúde, é evidente que a espera na extensa fila para o recebimento do 

tratamento é prejudicial para a criança, que já conta com 5 meses de idade 

e necessita o quanto antes se submeter ao procedimento cirúrgico com o 

fito de impedir ainda mais o agravamento da doença, haja vista que a 

cirurgia para correção nesses casos é recomendada apenas até os 12 

meses de vida, sob pena do quadro clínico se tornar irreversível. 

Verifica-se, portanto, que resta cristalino a probabilidade do direito 

alegado bem como o risco de dano caso não seja disponibilizado o 

tratamento adequado em tempo ao paciente. Portanto, é certo que há 

necessidade de que o Poder Judiciário intervenha, para que a criança seja 

tratada com a devida dignidade pelo Poder Público, e evitando que a 

mesmo venha a desenvolver um quadro permanente maior do que o 

eventualmente já instalado. Assim, uma vez verificado o caráter de 

urgência no procedimento a ser realizado, não há como permitir que o 

infante espere na fila do SUS para a realização da cirurgia, até mesmo 
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porque estão preenchidos todos os requisitos para a concessão da tutela 

perquirida. Assim, com fundamento na supremacia do direito à vida, à 

saúde e à dignidade da pessoa humana, tutelados constitucionalmente 

(arts. 1º, inciso III, 5º, caput, e 196 da CF), e estando presentes a 

probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, entendo que o pedido 

merece deferimento. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência, e 

determino que o Estado de Mato Grosso e o Município de Diamantino 

promovam, no prazo de 48 horas, a realização do procedimento 

neurocirúrgico em favor da criança MIGUEL MAMEDES DA ROSA MORAES 

para correção de deformidade ocasionada pela doença que acomete o 

infante, comprovando o cumprimento da presente decisão nos autos, sob 

pena de bloqueio. Intime-se a Procuradoria Geral do Estado, o Secretário 

de Saúde do Estado, o representante do Município de Diamantino bem 

como a Secretária de Saúde do Município de Diamantino acerca da 

presente tutela de urgência concedida. Em concomitância com a intimação 

da presente decisão, citem-se os Requeridos para que, querendo, 

apresentem resposta no prazo legal, consignando no mandado e/ou no 

instrumento de citação que, não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 22 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010599-05.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010599-05.2016.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as 

partes compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 22 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-94.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (ADVOGADO(A))

ROGERIO FRANCISCO ADVERSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000696-94.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ROGERIO FRANCISCO 

ADVERSI REQUERIDO: GABRIEL GOMES PEREIRA Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que as partes compuseram, HOMOLOGO o acordo 

celebrado e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais 

(art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 22 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001664-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT (ADVOGADO(A))

R. B. FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001664-61.2017.8.11.0005. REQUERENTE: R. B. FERREIRA - ME 

REQUERIDO: RAPIDO TRANSPAULO LTDA Vistos, etc. Mesmo ciente que 

teria que informar o novo endereço da parte contrária, a parte autora 

manteve-se inerte. Como é sabido, é ônus da parte interessada proceder 

todos os atos e diligências necessárias para o regular andamento do 

processo, não podendo a ação se perpetuar no tempo por falta de 

diligências que compete à parte. Assim, considerando a inércia da parte 

autora, que não promoveu os atos e as diligências que lhe cabiam, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, inciso II e III do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da Lei 

9.099/95). P. I. C. Diamantino/MT, 22 de outubro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 120/2018

 O DOUTOR EVINER VALÉRIO, MERITÍSSIMO JUIZ DIRETOR DO FORO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

CONSIDERANDO o Pedido de Providências de cód. 210069, instaurado 

mediante comunicação formalizada pelo magistrado Alexandre Delicato 

Pampado para averiguação da conduta funcional do Oficial de Justiça E. D. 

dos S., especificamente a eventual prática de infração disciplinar, cujo 

fato objeto de apuração consiste no atraso injustificado no cumprimento 

de mandado judicial extraído dos autos nº 1691-28.2018.811.0037, sem 

devolução tempestiva;

CONSIDERANDO que os fatos noticiados podem configurar, em tese, 

violação aos artigos 143, incisos I e III, do Estatuto dos Servidores Públicos 

Civis do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 04/90), passíveis de 

aplicação de penalidade, nos termos do mesmo estatuto normativo;

CONSIDERANDO o teor da decisão de fls. 70/71 proferida nos referidos 

autos do Pedido de Providências;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA DISCIPLINAR contra 

o servidor E. D. dos S., devidamente qualificado, nos termos do artigo 10, 

inciso I, artigo 11, e artigo 19, todos do Provimento nº 005/2008-CM e 

artigo 170 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, para a apuração da 

violação dos deveres previstos no artigo 143, incisos I e III, da Lei 

Complementar nº 04/90.

Art. 2º - DESIGNAR para compor a Comissão Processante as servidoras 

Gisele Heloisa Formaggi, Mara Mendes Moreira Mayer e Elizandra Broch 

De Campos Silva, sob a presidência da primeira servidora.

Art. 3º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do Provimento 

nº 05/2008/CM, quando da realização de atos processuais ou diligências 

deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas atividades 

regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos processos 

afins.

Art. 4º - ESTABELECER o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do 

procedimento investigatório e apresentação do Relatório, com 

possibilidade de prorrogação, mediante justificativa, nos termos do artigo 

29 do Provimento nº 05/2008/CM.

 Publique-se, cientifique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 17 de outubro de 2018.

EVINER VALÉRIO

Juiz Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1006931-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006931-78.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: LEIA DAIANE GONCALVES CAMPOS REQUERIDO: MARIA 

DE LOURDES GONCALVES DA SILVA Vistos etc. Recebo a inicial, vez 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, do CPC. No tocante ao pedido de tutela de urgência para 

curatela provisória, entendo que merece deferimento. A incapacidade da 

interditanda para assumir responsabilidades da vida civil e sua 

incapacidade de viver só e cuidar de si mesmo foram atestadas por 

profissional médico (ID 15900648). A requerente, filha da interditanda, se 

mostra legitimada para interpor a medida, conforme estabelece o art. 1.177 

do CPC: “A interdição pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - 

pelo cônjuge ou algum parente próximo; III - pelo órgão do Ministério 

Público.” Desse modo, nomeio a requerente Leia Daiane Gonçalves 

Campos curadora provisória de Maria de Lourdes Gonçalves Silva, a qual 

deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, ficando 

autorizada, provisoriamente, a realizar os atos necessários para gerir e 

administrar os bens da interditanda, inclusive para fins de eventual 

recebimento dos benefícios a que faz jus junto a Institutos de Seguridade 

Social, ficando a curadora nomeada fiel depositária dos valores 

porventura recebidos e também obrigado à prestação de contas quando 

instado para tanto, observando-se, inclusive, o disposto nos artigos 759 

do CPC e seguintes. Além disso, designo audiência de entrevista[1] para o 

dia 20/03/2019 às 16h00min. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 752, § 

1o, do CPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Serve a presente como Mandado, se for o caso. Primavera do Leste, 

22/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] 

Interdição. Necessidade de interrogatório do interditando. Somente em 

casos especiais, de pessoas gravemente excepcionais, inexistente 

qualquer sinal de risco de fraude, poder-se-á, no interesse do 

interditando, dispensar o interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO 

NEGRÃO, “CPC e legislação processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, 

art. 1.181, nota 2, pág. 1091).

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004170-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA MARIA ANTUNES MACHADO (REQUERENTE)

LUCAS ANTUNES MACHADO (REQUERENTE)

THAIS ANTUNES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004170-11.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: SUZANA MARIA ANTUNES MACHADO, LUCAS ANTUNES 

MACHADO, THAIS ANTUNES MACHADO REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos 

etc. Em observância ao pedido de ID 10913162 - Pág. 1 e compulsando os 

autos, verifico que os herdeiros são maiores e concordes com os termos 

da partilha apresentada, de modo que o presente feito deve tramitar 

conforme os ditames do arrolamento sumário. Intimem-se os herdeiros 

cedentes a fim de que regularizem a cessão de direitos, conforme a 

legislação vigente, mediante lavratura de escritura pública ou termo nos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias. Em que pese o pleito contido no ID 

10913162 - Pág. 1, friso que no arrolamento “não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio”, nos termos do art. 662, do CPC. 

Todavia, apesar de não serem apreciadas as questões relativas a tributos 

incidentes sobre a transmissão dos bens do espólio, cabe sim analisar a 

condição de credor de eventual Fazenda Pública, notadamente porque o 

procedimento prevê, se não houver pagamento, a reserva de bens 

suficientes à quitação de dívidas no art. 663, do CPC[1]. Assim, faz-se 

premente a juntada de certidões negativas a serem expedidas pelos entes 

ou, se for o caso, a reserva de bens. Com essas considerações, 

determino a intimação da inventariante a fim de que proceda com o 

necessário para colacionar aos autos as certidões negativas da Fazenda 

Pública Estadual (emitidas pela SEFAZ e pela Procuradoria Geral do 

Estado), ou reservar bens suficientes à quitação do débito. Caso 

regularizada a cessão de direitos, quitada a dívida e colacionadas as 

certidões negativas da Fazenda Pública Estadual, venham-me os autos 

conclusos para homologação da partilha. De outro lado, caso regularizada 

a cessão de direitos e realizada a reserva de bens para quitação da dívida 

junto à Fazenda Pública Estadual, notifique-se a credora, para, querendo, 

impugnar. Havendo impugnação, venham-me os autos conclusos para 

maiores deliberações. Não havendo impugnação, conclusos para 

apreciação da partilha. Serve cópia da presente como mandado, se 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] CPC. Art. 663. 

A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da 

partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o 

pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada 

pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente 

notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação 

dos bens a serem reservados.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004942-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINETE NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

W. N. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELEI JOSE MARASCA (RÉU)

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004942-71.2017.8.11.0037. AUTOR(A): WESLLEI NUNES MARASCA, 

VALDINETE NUNES DA SILVA RÉU: ROSELEI JOSE MARASCA Vistos, etc. 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes. Assim, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Publicada e registrada no sistema. Transitada 

em julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se 

os autos, com as baixas de estilo. Intime-se. Serve a presente como 

Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22/10/2018. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004923-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DINARTE BEMME (REQUERENTE)

ELITON BEMME (REQUERENTE)

RONALDO QUEIROZ GARCIA (ADVOGADO(A))

TAMARA BEMME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSMARA INES ROCKENBACH (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)
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Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004923-65.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DIMAS DINARTE BEMME, 

ELITON BEMME, TAMARA BEMME REQUERIDO: ROSMARA INES 

ROCKENBACH Vistos, etc. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos a transação celebrada entre as partes. Assim, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, 

do Código de Processo Civil. Isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, face a gratuidade da justiça. Publicada e 

registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. 

Intime-se. Serve a presente como Mandado, se for o caso. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 22/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000472-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

THEISE MARA CAETANO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

DIOVANE JUNIOR ANTON (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000472-94.2017.8.11.0037. AUTOR(A): THEISE MARA CAETANO DE 

AGUIAR RÉU: DIOVANE JUNIOR ANTON Vistos, etc. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as 

partes. Assim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas de estilo. Intime-se. Serve a presente como Mandado, se 

for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003862-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RELINE DA LUZ RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003862-38.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ROGERIO TEIXEIRA DE 

SOUZA, RELINE DA LUZ RODRIGUES SILVA Vistos, etc. HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre 

as partes. Assim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas de estilo. Intime-se. Serve a presente como Mandado, se 

for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000517-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY WILSON MOREIRA (AUTOR(A))

ANDRIELE KAUANE SANTOS PEGORARO (AUTOR(A))

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000517-64.2018.8.11.0037. AUTOR(A): WESLEY WILSON MOREIRA, 

ANDRIELE KAUANE SANTOS PEGORARO RÉU: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as partes. 

Assim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Publicada e registrada no sistema. 

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários. Após, 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. Intime-se. Serve a 

presente como Mandado, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 22/10/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001937-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

NAYARA CRISTINA ALVES BASILIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA BORGES REIS (ADVOGADO(A))

GERSILEI PERES DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001937-41.2017.8.11.0037. AUTOR(A): NAYARA CRISTINA ALVES 

BASILIO RÉU: GERSILEI PERES DOS SANTOS Vistos, etc. HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada 

entre as partes. Assim, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas. Publicada e registrada no sistema. Transitada em julgado, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos, 

com as baixas de estilo. Intime-se. Serve a presente como Mandado, se 

for o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000298-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (RÉU)

JEANCARLO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI (ADVOGADO(A))

FAZENDA SÃO JOSE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Proc. nº: 1000298-85.2017.8.11.0037 CERTIDÃO 

Tendo em vista a informação contida no Termo de Audiência juntado retro, 

redesigna a audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, 

às 17h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. 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 
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devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de outubro de 2018. ESIO MARTINS 

DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001864-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

OLIVEIRA E CAMERA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT AZZI MOSER - ME (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO 

LEGAL, SOBRE A CORRESPONDÊNCIA QUE RETORNOU CONSTANDO 

"MUDOU-SE" CONFORME ID 15493168.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002629-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

IU SEGUROS S.A. (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002674-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR LOURENCETTE (AUTOR(A))

MARIA MARTA DE AGUIAR LOURENCETTE (AUTOR(A))

AMARILDO LOURENCETTE (AUTOR(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DORCELI RICOLI LOURENCETTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRINEU DE AGUIAR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1002674-10.2018.8.11.0037; 

AUTOR(A): AMARILDO LOURENCETTE, MARIA MARTA DE AGUIAR 

LOURENCETTE, DEJAIR LOURENCETTE, DORCELI RICOLI LOURENCETTE 

RÉU: CIRINEU DE AGUIAR 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 retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 07 de dezembro de 2018, às 15h30min, na sala de conciliação 

do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. 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, 21 de outubro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006109-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIGIO EBONE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

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 : 

1006109-89.2018.8.11.0037. AUTOR(A): ELIGIO EBONE RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

em correição. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios 

da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

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 advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 
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sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 10 de setembro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001359-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES (ADVOGADO(A))

RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

IVO BRUNETTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1001359-78.2017.8.11.0037. AUTOR(A): RARO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA RÉU: IVO BRUNETTA Vistos etc. Havendo notícia 

oficiosa do falecimento do executado Ivo Brunetta, requisite-se a certidão 

de óbito correlata. Em seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 04 de outubro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001037-24.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FOCKINK (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª 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 : 

1001037-24.2018.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: LUCIANO FOCKINK Vistos etc. Havendo notícia oficiosa do 

falecimento do requerido , requisite-se a certidão de óbito correlata. Em 

seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 04 de 

setembro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001294-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA (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 certidão de ID 14608627, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002916-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE POZZER ROTILI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de intimada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004206-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO LOPES DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004204-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006347-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JERUSA GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005699-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

CATARINA ALBERTTI PIOVEZAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001208-15.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES GIACON EIRELI - ME (EXECUTADO)

IDOIR GIACON (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001587-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE (ADVOGADO(A))

MAURO FERNANDO SCHAEDLER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não contestou a ação, 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000612-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON BERNARDO STOLLMEIER (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não pagou o débito e 

não ofereceu embargos, apesar de citada. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005339-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. T. M. (AUTOR(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

RODRIGO TORRES BEZERRA (AUTOR(A))

JESSICA SOUTO MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004681-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I.R. BRABO - EQUIPAMENTOS (EXECUTADO)

ISMAEL RAMOS BRABO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 1548620 , no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001981-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004738-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN JESUS FERREIRA DE SOUSA (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003802-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK (ADVOGADO(A))

L.N. DO CARMO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE DIAS (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 , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003975-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO FRANCISCO LONGHI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001302-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W.T.S.I. INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

WELVYS THIERS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000909-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA C MARQUETTI - EPP (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA MARQUETTI (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes executadas não pagaram o 

débito e não ofereceram embargos, apesar de citadas.Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de 

direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001377-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 52 de 320



MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

a averbação da penhora, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000981-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

MARCIA MARIA SMIELEVSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000679-30.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002110-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MIOTTO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE ASSIS BISCO (EXECUTADO)

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

Certifico que os executados foram devidamente citados, não pagaram e 

nem apresentaram embargos, deste modo, impulsiono o presente feito, 

com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004420-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOS SANTOS VASCO (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000624-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO OLIVEIRA DE AVILA (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004807-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004499-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CCONDE SUPERMERCADOS LTDA (EXECUTADO)

ROSANE BALKE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002164-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RODRIGUES DE AQUINO (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida mão apresentou 

contestação, apesar de intimada pelo DJE.Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001748-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMIR LUIZ ANTONELLO (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 , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001798-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES GARCIA (AUTOR(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIQUE F 5 PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA - EPP (RÉU)

VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (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 , no prazo legal.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003153-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, sob pena de devolução, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002276-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA SIRQUEIRA DELMON (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001525-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001583-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. C. S. (EXEQUENTE)

R. B. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. F. J. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004808-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLIN CAETANO DA FONSECA (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005823-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN GONCALVES MADEIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1005798-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ORSINO GREGORIO DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000380-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEURI CILENE DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

LUCAS HENRIQUE DE ARAUJO BARRETO (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data as partes requeridas não pagaram o 

débito, apesar de intimadas.Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001560-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

KIRST COMERCIO DE PNEUS LTDA (REQUERIDO)

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004705-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO LOURENCETTE (EXECUTADO)

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (EXECUTADO)

AMARILDO LOURENCETTE - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000272-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001907-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIFRAN LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

JOAO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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DEMERCIO LUIZ GUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001490-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA DE ALMEIDA MELO (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 , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002089-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FABIANO LINO FERREIRA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o 

que de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000038-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KUFNER & CIA LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO MARCOS ZIBETTI KUFNER (RÉU)

OLINTO ANTONIO KUFNER JUNIOR (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000536-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO (ADVOGADO(A))

BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO NICOLINI (DEPRECADO)

FERNANDO NICOLINI - ME (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de devolução.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001739-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOLDRADO FRANCISCO PEREIRA NETO (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005803-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

DELSON GOMES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA IOLANDA ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005084-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FRIGO (REQUERIDO)

ARMANDO LUIZ BRUNETTA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000433-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CLEITON DE OLIVEIRA (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005819-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO SCHMIDT (REQUERENTE)

ROGER KLERISSON ROZAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HUMBERTO DOS SANTOS (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004412-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA NASCIMENTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004805-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MILANI (REQUERIDO)

PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005863-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE SOUZA (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000460-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001829-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Z M PADILHA - TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

ENIO RODRIGUES PADILHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005332-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARAUJO & MATTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

JEFFERSON LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO ANTONIO DO AMARAL (RÉU)

 

Certifico que a liminar encontra-se pendente de cumprimento, uma vez que 

não houve a comprovação da caução, conforme determinado na r. 

decisão, deste modo, intimo a parte autora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001841-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

SERGIO NERVIS - ME (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 os embargos de ID 15866723, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001836-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO JUNIOR CORREA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000035-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS (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 certidão de do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001252-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN DOS SANTOS PERIUS (EXECUTADO)

RONALDO REZENDE BELTRAMI & CIA LTDA EPP - EPP (EXECUTADO)

TELMA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004357-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004947-59.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARLI ANGELA SAMPAIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001747-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES (ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE LUZA (ADVOGADO(A))

MAURO EIITI MUROFUSE (RÉU)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002230-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE FARIAS BORJA (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003382-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO JOBIM AMARAL BORGES (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 certidão do Oficial de Justiça , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001164-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HARTMANN (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003716-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS (ADVOGADO(A))

SALETE DAMAREN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (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 as correspondências devolvidas , no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000662-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SOARES DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DA COSTA NUNES SUPERMERCADO - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MYRIAN PAVAN 

SCHENKEL PROCESSO n. 1000662-23.2018.8.11.0037 Valor da causa: 

$25.00 ESPÉCIE: [SUSTAÇÃO DE PROTESTO, Cancelamento de Protesto]

->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) POLO ATIVO: Nome: FERNANDO 

SOARES DOS SANTOS NETO Endereço: rua São Caetano, 1313, Jardim 

Riva, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 POLO PASSIVO: 

Nome: M DA COSTA NUNES SUPERMERCADO - ME Endereço: 

desconhecido 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, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: O requerente no ano de 2013 efetuou um pagamento ao Vale 

Supermercado com folhas de cheque (conforme anexo mediante uma 

compra que foi feita no dia 23 de setembro de 2013, no valor de R$25,00 

(vinte e cinco reais). O requerente informa que o Supermercado fechou, 

sendo que mediante esse ocorrido, o mesmo não conseguiu realizar o 

pagamento. Vale ressaltar, que o autor deseja pagar a dívida, uma vez 

que seu nome está restrito junto ao Serasa. Destarte, a requerente vem 

socorrer-se do Judiciário, a fim de consignar o pagamento do valor 

Indicado, haja vista a impossibilidade de localizar requerida empresa, 

visando, liminarmente, o levantamento do protesto efetuado em seu nome, 

haja vista os prejuízos morais e materiais que vem lhe trazendo. 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, MARIZELIA ALVES 

DAMASCENO, digitei. PRIMAVERA DO LESTE, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001952-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VALENCIO NOBREGA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE 3ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 MANDADO DE CITAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA 01 Diligência: 

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

MYRIAN PAVAN SCHENKEL PROCESSO n. 1001952-10.2017.8.11.0037 

Valor da causa: $17,381.31 ESPÉCIE: [BUSCA E APREENSÃO]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: ADRIANA VALENCIO NOBREGA FERREIRA 

Endereço: RUA DO BIGUA, 35,, TUIUIU, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, de 

conformidade com o despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, para, querendo, nos prazos indicados, comprovar o 

PAGAMENTO DO DÉBITO e/ou CONTESTAR A AÇÃO. VALOR DO DÉBITO 

PARA PAGAMENTO: $17,381.31 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

PAGAMENTO: Poderá o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da execução da liminar com citação, efetuar o pagamento da integralidade 

do débito pendente (parcelas vencidas e vincendas), de acordo com os 

valores apresentados na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem 

lhe será restituído. 2. Não sendo efetuado o pagamento, no prazo 

indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do 

bem no patrimônio da requerente. 3. PRAZO: O prazo para CONTESTAR a 

ação é de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar com citação. 

4. A requerida poderá contestar a ação, ainda que tenha efetuado o 

pagamento, caso entender direito. 5. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como verdadeiros, os fatos 

alegados na petição inicial. 6. A contestação deverá ser assinada por 

advogado ou por defensor público. 7. O prazo será contado em dobro em 

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

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

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

Ministério Público (art. 186 do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. PRIMAVERA DO LESTE, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000325-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA (AUTOR(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

EVERTON SCHULTZ DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

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 : 

1000325-68.2017.8.11.0037. AUTOR: MARIA AUXILIADORA ROCHA 

VIANA RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MARIA AUXILIADORA ROCHA VIANA 

em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos, com o intuito de recebimento dos valores 

pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV de 2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o 

índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). Aduz, em 

síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o programa de 

estabilização econômica e determinou que os valores dos vencimentos 

dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 01/03/1994, 

dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros Reais, do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2012, 2013, 2014 e 2015, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou contestação no ID nº 10292924, 

arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo 

em vista que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município 

foi editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 14291867. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, 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. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 
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– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 
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QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e 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, 02 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004910-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTIMARIA VIEIRA REZENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

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 : 

1004910-66.2017.8.11.0037. AUTOR: ANTIMARIA VIEIRA REZENDE RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

ANTIMARIA VIEIRA REZENDE em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos, com o intuito de 

recebimento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2012, 2013, 2014, 

2015 e 2016, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs 

sobre o programa de estabilização econômica e determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos 

quatro meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em 

Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários. 

Assevera que a jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV. Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou contestação no ID nº 12349248, 

arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo 

em vista que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município 

foi editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 13463360. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, 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. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 
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de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
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COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e 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, 06 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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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 : 

1004790-23.2017.8.11.0037. AUTOR: JOHN ELTON ELIAS VIEIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por JOHN 

ELTON ELIAS VIEIRA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

devidamente qualificados nos autos, com o intuito de recebimento dos 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o 

programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou contestação no ID nº 12349248, 

arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo 

em vista que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município 

foi editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 13463360. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, 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 
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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. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 
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diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e 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, 06 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004819-73.2017.8.11.0037
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MARIA JOICE PERES BATISTA (AUTOR(A))
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MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

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 : 

1004819-73.2017.8.11.0037. AUTOR: MARIA JOICE PERES BATISTA RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA 

JOICE PERES BATISTA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos, com o intuito de 

recebimento dos valores pertinentes à diferença da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 2012, 2013, 2014, 

2015 e 2016, aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito 

por cento). Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs 

sobre o programa de estabilização econômica e determinou que os 

valores dos vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em 

URV em 01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos 

quatro meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em 

Cruzeiros Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, independentemente da data do pagamento dos salários. 

Assevera que a jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o 

direito à percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula 

noventa e oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para 

URV. Nestes termos, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o 

requerido proceda a incorporação de 11,98% em sua folha de pagamento 

e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, com a condenação do 

requerido ao pagamento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV de 

2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, aplicando-se o índice de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento). Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou contestação no ID nº 12349248, 

arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir e prescrição, tendo 

em vista que a lei de reestruturação dos cargos dos quadros do município 

foi editada em 2001 (Lei nº 704/2001). No mérito, rebateu os argumentos 

expostos na inicial e pugnou pela improcedência dos pedidos. A parte 

requerente apresentou réplica à contestação no ID nº 13463360. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o 

caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 
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possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de 

provas, 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. 

Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da incorporação, na folha 

de pagamento relativa à parte requerente, do percentual equivalente a 

11,98%, em decorrência da equivocada conversão monetária, bem como o 

pagamento de valores retroativos motivados por referida incorporação. É 

cediço que a Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos 

salários dos servidores públicos, de Cruzeiro Real para Unidade de Valor 

– URV, enquanto a MP n. 482/1994 ordenou a conversão dos salários de 

Cruzeiros Reais para URV, ambas fixando como data da conversão ou 

pagamento o valor da URV do último dia do mês de competência. Por sua 

vez, a Medida Provisória n. 482/1994 disciplinou que os valores das 

tabelas de vencimentos, saldos e salários das tabelas de funções de 

confiança e gratificação dos servidores públicos seriam convertidos em 

URV em 1º de março de 1994. Assim, a Lei n. 8.880/1994 dispôs em seu 

artigo 22 que os valores das tabelas de vencimentos, saldos e salários 

das tabelas de funções de confiança e gratificação dos servidores 

públicos seriam convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

disciplinando, ainda, nos incisos I e II do citado dispositivo legal, a forma de 

cálculo. Ademais, frise-se que a lei citada tem alcance nacional, ou seja, 

refere-se não somente às relações jurídicas que digam respeito à União, 

mas identicamente a todos os vínculos jurídicos, inclusive a outros entes 

federativos. Aplica-se, também, aos três Poderes. Destaca-se que 

referido entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

conforme se observa do aresto abaixo colacionado: “(...) Este Tribunal 

Superior possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores 

públicos estaduais do Poder Executivo também possuem direito às 

diferenças remuneratórias decorrentes da má conversão de seus 

vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), dado 

que deve ser observada a sistemática estabelecida na Lei nº 8.880/94, a 

qual determina a necessidade de se considerar a data do efetivo 

pagamento na realização dos cálculos...”. (AgRg no REsp 967.422/AM, 

Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/12/2012). (destaquei). Importante 

ressaltar, todavia, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do 

índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Sobre o tema, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Nesse sentido, pontuou que o 

término da incorporação, ou do índice obtido em cada caso específico, 

deve acontecer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

reestruturação remuneratória. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 

sessão plenária realizada em 26/09/2013, por unanimidade, deu 

provimento parcial ao Recurso Extraordinário (RE) 561836, com 

repercussão geral reconhecida, determinando a conversão dos 

vencimentos de uma servidora do Executivo, de cruzeiros reais para a 

Unidade Real de Valor (URV), com base na Lei federal nº 8.880/1994. No 

precedente, observa-se que não há imposição do índice de 11,98%, 

porcentagem incidente, em regra, para os servidores que recebiam no dia 

20 (vinte) de cada mês, mas sim a ressalva de que o índice deve observar 

o caso concreto, deixando de ser aplicado a partir do momento em que 

houver reestruturação da remuneração da carreira dos servidores 

eventualmente prejudicados, in verbis: “EMENTA: 1) Direito monetário. 

Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (STF RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei). Nesse cenário, há 

que se considerar que a Lei nº 704 de 20/12/2001 foi confeccionada com 

o nítido propósito de recomposição salarial, de modo que não pode se 

olvidar que houve reestruturação das carreiras dos servidores públicos 

do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT por lei superveniente ao fato 

narrado nestes autos. Neste ponto, ressalta-se o entendimento do Tribunal 

de Justiça deste Estado no sentido de que o ônus da prova da 

incorporação do índice devido pela Lei que reestruturou a carreira é da 

parte requerida. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO E 

REEXAME NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – 

PRECEDENTES DESTA CÂMARA CÍVEL - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DEVIDO – PROVA QUE INCUMBE AO RÉU – QUANTUM DEBEATUR - 

DETERMINADA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

“O juiz tão somente deferirá as provas necessárias à instrução do 

processo, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Assim, 

presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, 

inexiste cerceamento de defesa” (Apelação / Reexame Necessário 

95432/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). O Município não se 

incumbiu de comprovar o devido pagamento das diferenças devidas com a 

conversão errônea, pelo contrario, trouxe apenas fichas funcionais e 

financeiras, as quais não relacionam o pagamento vindicado nesta 

demanda e, nos termos do art. 333, II do Código de Processo Civil, incumbe 

ao réu a comprovação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. “Nas ações em que se objetiva a percepção 

de diferença salarial decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais 

em Unidade Real de Valor – URV, a defasagem na remuneração do 

servidor, decorrente do método de conversão utilizado pelo Município, 

deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, de modo a evitar o 

pagamento em dobro ou o enriquecimento sem causa”. (AgR 25936/2015, 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 17/03/2015, 

publicado no DJE 26/03/2015). (TJMT AgR 121398/2015, DESA. NILZA 
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MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei). Todavia, com a 

vigência da lei que reestruturou a carreira da parte autora, no caso do 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em 20/12/2001, passou a fluir, a 

partir de então, o prazo prescricional de cinco anos para se pleitear as 

diferenças, se existentes, decorrentes da equivocada conversão do novo 

padrão de vencimento e da URV. Assim, considerando que o ajuizamento 

da ação ocorreu apenas em 2017, eventuais diferenças salariais 

encontram-se fulminadas pela prescrição. Nesse sentido, é o atual 

entendimento dos Tribunais Pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. PRETENSÃO DE 

CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE 

11,98% SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS DO (A) AUTOR (A), 

PERCENTUAL SOLICITADO QUE TEM POR ORIGEM A CONVERSÃO DA 

URV EM REAL. MANTIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não 

possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no 

tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a 

instituição de um novo regime remuneratório. Precedentes. Assim, tendo 

sido a ação ajuizada mais de cinco anos após a reestruturação da 

carreira dos servidores que serviu de limitador temporal para as 

diferenças remuneratórias cobradas, a manutenção da sentença que 

acolheu a prejudicial de prescrição é medida que se impõe. (TJ-MS; APL 

0827232-53.2014.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu 

Barbosa Silva; DJMS 05/05/2016; Pág. 58) (destaquei). PELAÇÕES CÍVEIS 

(PRINCIPAL E ADESIVA). REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. URV. PERDA SALARIAL. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. I. Deve 

ser submetida a reexame necessário a sentença desfavorável à Fazenda 

Pública que impõe a esta uma obrigação que vai perdurar no tempo. II. O 

Decreto nº 20.910/1932 estabelece, em seu artigo 1º, que as dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da 

data do ato ou fato do qual se originarem. III. Proposta a ação em prazo 

superior a cinco anos da reestruturação da carreira da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, com a criação de novos padrões de vencimento, 

o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (TJ-MG; APCV 

1.0145.12.052418-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 23/02/2016; 

DJEMG 02/03/2016). (destaquei). A matéria, inclusive, não comporta 

maiores digressões eis que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o 

entendimento de que há a exceção ao estabelecido na Súmula nº 85/STJ 

quando a Administração reestruturar a carreira de seus servidores, 

instituindo novo regime remuneratório, ocasião em que os valores 

diminutos da conversão não mais acompanharão as prestações de trato 

sucessivo e, assim, a efetivação da reestruturação inaugurará o 

transcurso do lapso prescricional da pretensão, uma vez que as 

diferenças de vencimentos decorrentes da conversão da remuneração 

em URV ficam limitadas no tempo, consoante se infere da ementa abaixo 

transcrita: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO 

DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o 

prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que 

reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico 

remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. 

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em 

vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de 

origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), 

inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no 

AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016). (destaquei). Convém explicitar, 

ainda, que não se está cogitando a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas reconhecendo o limite temporal incidente diante da implantação de 

nova sistemática de remuneração do servidor estadual. De inteira 

pertinência ao tema versado colaciona-se o seguinte julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

LEI ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 532.326/TO, Rel. Ministro 

SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

04/03/2015). Logo, a criação de novos padrões monetários inviabiliza a 

incidência das diferenças, uma vez que o próprio sistema remuneratório 

anterior deixa de existir. Assim, a limitação temporal deve ocorrer a partir 

da entrada em vigor da lei municipal acima citada, sendo despiciendo 

averiguar se houve ou não total incorporação do índice devido, pois ainda 

que existissem diferenças estariam aniquiladas pela prescrição. Ante o 

exposto, considerando que houve reestruturação administrativa dos 

cargos e funções públicas do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

com instituição de novo sistema remuneratório, através da Lei nº 704 de 

20/12/2001, anterior ao quinquênio legal que antecede a propositura da 

ação, DECLARO a PRESCRIÇÃO das diferenças decorrentes da 

conversão da URV e JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, II, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, observado o disposto no artigo 98 do mesmo códex. Após 

o trânsito em julgado, certifique-se e 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, 06 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002516-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 : 

1002516-86.2017.8.11.0037. AUTOR: VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS 

proposta por VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portador de insuficiência coronária, 

incapacitando-o ao trabalho, e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por invalidez para receber o quantum relativo às 

contribuições realizadas e sua remuneração, ou para concessão de 

auxílio-doença. Como fundamento ao seu pleito, cita os artigos 25, I, 42, e 

59, da Lei nº 8.213/91. No ID nº 8707509, o pedido liminar foi indeferido. O 

requerido apresentou contestação (ID nº 9027219), aduzindo que o autor 

não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez por não ter 

comprovado os requisitos legais e regulamentares exigidos para a 

percepção do benefício. No ID nº 12777016, foi juntado o laudo pericial 

realizado por perito judicial. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por VALMIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

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 
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com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a parte requerente 

deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima 

indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) 

meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença, que deve ser 

pleiteado anteriormente ao requerimento de aposentadoria por invalidez. 

Infere-se, portanto, que para fazer jus ao benefício em questão deve o 

interessado comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes 

requisitos: a) ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; 

c) incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais. 

Analisando os autos, verifico que restou comprovada a carência do 

requerente, conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade 

para o trabalho exercido por ele, corroborado pelo laudo pericial constante 

no ID nº 12777016. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, 

tenho que deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o 

caso dos autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já 

decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO - 

AUXÍLIO DOENÇA - LESÃO IRREVERSÍVEL NO PULSO DIREITO - LAUDO 

PERICIAL - NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 

RESTABELECIMENTO INDEVIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Autor 

recebeu auxílio por mais de 2 anos sendo que em 06 de julho de 1997 seu 

benefício foi suspenso. 2. O Laudo pericial constatou que o Autor possui 

capacidade laborativa para exercer atividades compatíveis com a sua 

classe sócio econômica, até mesmo pedreiro sua atividade original. 3. Os 

requisitos para fazer jus ao auxílio doença são: ser segurado da 

Previdência Social, ter incapacidade total e temporária. No caso do Autor a 

sua incapacidade é parcial e permanente, não tendo portanto, preenchido 

tais condições. 4. Tendo ficado devidamente comprovado o não 

atendimento dos requisitos para o recebimento do benefício pleiteado, não 

merece reforma a sentença. 5. Apelação desprovida. (TRF1. AC 

2000.01.00.001963-2/MG, Rel. Des. Fed. Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 

1ª T., e-DJF1 p.81 de 18/02/2008). No caso em testilha, forçoso é 

reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe 

garanta a subsistência, sem depender de esforço físico, consoante laudo 

constante no ID nº 12777016, que concluiu que a sua incapacidade é total 

e permanente, e não está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou reabilitação tendo em vista a idade avançada, parca 

escolaridade e ausência de qualificação profissional. No que tange ao 

pedido de indenização a título de dano moral, cumpre consignar que o 

requerido procedeu com base na avaliação de seu perito. Não se pode 

dizer, no caso concreto, que a suspensão do pagamento do benefício 

tenha ocorrido por injustificável desídia ou sem causa jurídica, não 

cabendo, portanto, a indenização por dano moral. Nessa toada: 

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - SÍNDROME DE IMPACTO EM 

OMBRO DIREITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO 

DAS PARTES - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL 

E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – 

AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE CONVERSÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO DANTES CONCEDIDO EM SEU 

HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – CABIMENTO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA 

VIA ADMINISTRATIVA – DANO NÃO CARACTERIZADO - 

INADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA NA FORMA DA LEI 

Nº 11.960/09 E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DO IGP-DI – 

SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO. 

Recursos desprovidos. Sentença de procedência mantida, em sede de 

reexame necessário, com observação. TJ-SP - Apelação: APL 

10187577520148260053 SP 1018757-75.2014.8.26.0053. Julgamento: 

12/01/2016. Destarte, o fato de um benefício previdenciário ter sido 

indeferido ou cessado não caracteriza a ocorrência de situações 

humilhantes, vexatórias ou que causem algum distúrbio psíquico mais sério 

a ponto de gerar dano moral. Ao contrário, aproxima-se mais da situação 

descrita pela doutrina como parte dos meros dissabores do cotidiano, 

razão pela qual indefiro referido pedido. Nessa toada, constato que a 

parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas 

desde a data da cessação do benefício (13.09.2016 – ID nº 8333036), 

acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 161, §1°, do Código Tributário 

Nacional) e correção monetária pelo manual de cálculos do Conselho da 

Justiça Federal. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida 

na sentença, e diante da verossimilhança das alegações já enfrentadas 

na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim 

de DETERMINAR a implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e 

comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 

serem tomadas as medidas cabíveis, caso injustificadamente não cumpra 

a determinação judicial, como determina o artigo 536, §1º, do Código de 

Processo Civil. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a 

demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na 

vida da parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos 

termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios 

em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios pelo requerido 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo 

em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) 

salários mínimos (artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil). Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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1004303-19.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 07/11/2018, 

às 08h00. 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,22 de outubro de 2018 Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006827-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELLEN FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006827-86.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: KELLEN FERREIRA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por KELLEN FERREIRA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de transtorno 

mental crônico, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento 

e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 
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legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado restaram 

demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova 

material, bem como de incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para 

almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante 

das alegações e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, de 

forma patente, a incapacidade temporária da parte requerente para o 

labor, bem como a inexistência de recursos próprios e da sua família para 

prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a 

designação de audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código 

de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não 

costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância 

com a Recomendação Conjunta n.01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe 

sobre a adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que 

envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria 

por invalidez, auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização 

de perícia antes da citação. Assim, em razão da suposta patologia que 

está acometido a parte requerente, nomeio o médico Dr. Pedro Henrique de 

Abreu Balata, Psiquiatra, CRM 7252/MT, e-mail: pedro_balata@hotmail.com, 

telefone comercial (65) 9-8129-8909, para a realização de perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

6120522046/31, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004409-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON (ADVOGADO(A))

APARECIDA AUXILIADORA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1004409-15.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o Relatório de Estudo Social, negativo, bem 

como atualizar o endereço da parte e demais dados conforme requerido 

pela Assistente Social. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002310-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIONI BUDUNOV (REQUERENTE)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1002310-38.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte as partes para, no prazo de 

10 dias, manifestar sobre o laudo pericial, requerendo o que entender de 

direito. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167489 Nr: 3920-29.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZAMA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, TALITA MOURA BARRETO - OAB:19488-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SIVA LOPES - 

OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA 

LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, 

RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002875-02.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster (ADVOGADO(A))

ELOI VARGAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002875-02.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELOI VARGAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos em Correição, Trata-se da ação de obrigação de 

fazer c/c indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de 

urgência pleiteado por Eloi Vargas de Oliveira em face de BV Financeira 

S.A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Analisando 

detidamente os autos, consigno que a demandante relata receber 

incessantes ligações de cobranças, inclusive ameaça em promover busca 

e apreensão de seu veículo. Por fim, requer a majoração da multa em 

relação ao descumprimento do item B da decisão interlocutória do evento 

n°13218127. Pois bem. Considerando o descumprimento do item B da 

decisão interlocutória do evento n°13218127, DETERMINO que a reclamada 

abstenha de efetuar novas cobranças via carta, e-mails ou qualquer outro 

meio de comunicação, em relação a fatura n°43, sob pena de multa que 

fixo em R$500,00(quinhentos reais) para cada cobrança efetuada até o 

limite de R$5.000,00(cinco mil reais), sem prejuízo das multas já 

consolidadas anteriormente. INTIME-SE PESSOALMENTE, SERVINDO A 

PRESENTE DE CARTA/MANDADO. Após, volte-me conclusos para 

sentença. Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012004-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 8012004-77.2016.8.11.0037 Promovente: 

JAQUELINA FERREIRA DA SILVA Promovido: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A Vistos, Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e remeta-se os autos ao arquivo definitivo, atentando-se para a 

intimação prévia para recolher as custas (incumbe à parte comparecer na 

secretaria para obter as guias ou faze-lo por intermédio de seu advogado 

(a)). Cumpra-se. Primavera do Leste, 19 de outubro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo despacho acima. P. 

Leste-MT, 22 de outubro de 2.018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011463-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

RENATO CINTRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

LUIZ GONZAGA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DESPACHO Processo n. 8011463-44.2016.8.11.0037 Promovente: 

JERUSA MARTINS DE SOUZA Promovido: LUIZ GONZAGA CARDOSO E 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Analisando-se os autos, observa-se que o LUIZ GONZAGA CARDOSO 

ainda não foi citado. Assim, com intuito de se evitar futuras nulidades, 

determino nova tentativa de citação do réu LUIZ GONZAGA CARDOSO, 

por meio de oficial de justiça, no endereço indicado na petição inicial, para 

apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação dos efeitos da revelia. Cumpra-se. Publicado no PJE. Primavera 

do Leste, 19 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo despacho acima. P. Leste-MT, 22 de 

outubro de 2.018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MERLI OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

JOSE DONIZETE ALVES CIRILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000177-57.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ALEXANDRE MERLI OLIVEIRA 

LIMA REQUERIDO: JOSE DONIZETE ALVES CIRILO Vistos em Correição. 

Intime-se o recorrente para juntada do comprovante do preparo, Referente 

ao Recurso inominado, conforme (ID 13773395) sob pena de deserção, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se Primavera do Leste, 19 de Outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000391-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

ELENICE DE FATIMA CORREIA (EXEQUENTE)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES (ADVOGADO(A))

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000391-82.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: ELENICE DE FATIMA CORREIA 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos em Correição, Cuida-se 

do pedido de devolução do prazo para o cumprimento de sentença 

protocolado pela requerida Unic Educacional LTDA, em que a mesma alega 

não ter sido intimada para o ato através do DJe. As normas que 

regulamentam o Diário da Justiça Eletrônico dispõem: Resolução 234, do 

CNJ: Art. 6º Serão objeto de publicação do DJEN: Inciso I. O conteúdo dos 

despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a 

emenda dos acórdãos, conforme previsão do §3° do art. 2015, da Lei 

13.105/2015; Inciso II. As intimações destinadas aos advogados nos 

sistemas de processos judicial eletrônico, cuja ciência não exija vista ou 

intimação pessoal; Assim, considerando que não houve a intimação da 

requerida via DJe, determino que a devolução do prazo para o 

cumprimento de sentença, através desta decisão. Intimo-o para cumprir a 

sentença, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10% e 

expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, §1°, do CPC). 

Indefiro o desbloqueio do valor penhorado nos autos(id. n°15026838), 

visto que servirá como garantia para a fase do cumprimento de sentença. 

Proceda-se a habilitação da Procuradora DANIELA CABETTE DE 
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ANDRADE, OAB/MT N°9889-B nestes autos. Decorrido prazo, volte-me 

conclusos para deliberações. Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011021-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

PAULO LEMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALMIR DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011021-78.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULO LEMOS EXECUTADO: 

WALMIR DE SOUZA Vistos em correição, Recebo os embargos à 

execução para discussão, sem atribuição de efeito suspensivo, uma vez 

que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela 

provisória, bem como a execução não se encontra garantida. Assim 

dispõe o art. 919, §1º, do CPC/2015: “Art. 919. Os embargos à execução 

não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.” Intime(m)-se o(s) embargado(s), na pessoa de seu(s) 

patrono(s), para, querendo, apresentar(em) impugnação, no prazo de 15 

dias. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 18 de outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012196-44.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

LEONOR ANSELMO LUCHESE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS (ADVOGADO(A))

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

 

Intimo o promovente a se manifestar quanto ao pagamento ou requerer o 

que de direito no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010752-10.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE (ADVOGADO(A))

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILMAR PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo o promovente a se manifestar quanto a certidão do oficial e requerer 

o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001104-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES (ADVOGADO(A))

SAO CARLOS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETIELE DA CRUZ BORGES (EXECUTADO)

 

Diante da citação da executada, bem como o decurso do prazo para 

comprovar o pagamento, intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 22 de 

outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011413-23.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

EVANDRO JORGE ZANATTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR VIEIRA PARANHOS (REQUERIDO)

 

Intimo o promovente a se manifestar quanto a certidão do oficial juntada 

aos autos e requerer o que de direito no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MERLI OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

RAUL ANTUNES MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO (ADVOGADO(A))

JOSE DONIZETE ALVES CIRILO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000177-57.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ALEXANDRE MERLI OLIVEIRA 

LIMA REQUERIDO: JOSE DONIZETE ALVES CIRILO Vistos em Correição. 

Intime-se o recorrente para juntada do comprovante do preparo, Referente 

ao Recurso inominado, conforme (ID 13773395) sob pena de deserção, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se Primavera do Leste, 19 de Outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012572-30.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEO NUNES (ADVOGADO(A))

EDISON EDIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Intime-se a parte exequente para dar início ao 

cumprimento de sentença nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de 

arquivamento. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, 

façam-se os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. P. do 

Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011485-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIZEU SANTOS AMANCIO (REQUERENTE)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo as partes acerca do trânsito em 

julgado da sentença, bem como para requererem o que entenderem de 

direito, no prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 22 de outubro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010799-47.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIR ROSA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO DA CUNHA ARAUJO (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CARTA DE 

CITAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006868-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN SIQUEIRA CHAVES (REQUERENTE)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006868-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: AISLAN SIQUEIRA CHAVES 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos em 

Correição, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Aislan Siqueira Chaves em face de Editora e Distribuidora 

Educacional S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que no ano de 2017, o reclamante 

manifestou perante uma pessoa que estava divulgando e captando 

clientes, a intenção de cursar pós graduação em Fertilização do Solo e 

Nutrição Mineral de Plantas. Posteriormente, afirma que sofreu grave 

problema de saúde e não providenciou os documentos essenciais para a 

concretização de sua matrícula e tampouco assinou qualquer contrato 

educacional. Aponta que no dia 27 de janeiro de 2018, recebeu email da 

reclamada solicitando a confirmação de sua matrícula, no entanto, não 

houve qualquer confirmação. Relata que foi impedido de adquirir crédito 

em determinado estabelecimento financeiro, em virtude da restrição em 

seu nome no valor de R$4.554,40(quatro mil, quinhentos e cinquenta e 

quatro reais e quarenta centavos), com vencimento em 10/05/2018. 

Assevera que comunicou a reclamada e solicitou a imediata exclusão da 

restrição, contudo, não teve suas pretensões atendidas e até o momento 

seu nome encontra-se incluso nos órgãos de restrição ao crédito. Por fim, 

a parte autora requer através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão na restrição, até o deslinde desta ação. É o relato. 

Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes documentos: 

Extrato da negativação do SCPC (id. n°15841393) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. O dano potencial decorre da 

restrição ao crédito, comprometendo a atividade comercial e o consumo 

em geral, financiado por operações pautadas no crédito. Além disso, 

segundo o entendimento jurisprudencial dominante, a discussão da dívida 

impede a inclusão no rol dos inadimplentes, já que não existe ainda a 

certeza necessária para o ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a discussão judicial do débito impede 

a inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, conforme se verifica nos seguintes acórdãos, assim ementado: 

PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC SERASA. I - Não há como assentir 

seja registrado nome de devedor inadimplente no SERASA ou no SPC, a 

respeito de débitos que estão sendo discutidos em ação judicial - 

Precedente do STJ. II - Recurso conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, 

DJU de 23.10.2000, Relator Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. 

DÍVIDA EM JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. 

INSCRIÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO 

ACOLHIDO. Nos termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em 

juízo, inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos 

controladores de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente 

nega relação jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado 

origem ao débito, pois afirma que não disponibilizou qualquer documento 

essencial e tampouco assinou contrato de prestação de serviço 

educacional. Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado o princípio 

da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação da 

requerente na defesa de seu suposto direito, sem contar que a exclusão 

liminar não traz prejuízo objetivo à requerida. Não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que 

exclua imediatamente o nome da parte reclamante Aislan Siqueira Chaves, 

portador do CPF 048.673.776-43 e RG 8.838.823 SSP/MG, contrato 

n°0174617513, com vencimento em 10/08/2017, contrato n°0176244575, 

com vencimento em 20/09/2017, contrato n°0176669764, com vencimento 

em 10/10/2017, contrato n°0177406919, com vencimento em 10/11/2017, 

contrato n°0178422209, com vencimento em 11/12/2017, contrato 

n°0178775272, com vencimento em 10/01/2018, contrato n°0179430317, 

com vencimento em 15/02/2013, contrato n°0181164826, com vencimento 

em 12/03/2018, contrato n°0152256130, com vencimento em 10/04/2018, 

contrato n°0183110509, com vencimento em 10/05/2018, totalizando a 

importância de R$4.554,40(...) dos órgãos de cadastro e 

inadimplentes(SCPC) e demais órgãos de restrição de crédito, devendo 

ser requisitado a providência diretamente aos órgãos de restrição ao 

crédito respectivos. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 25/03/2019, às 10h20min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011978-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE KARINE DE AGUIAR AMORIM (EXEQUENTE)

TALITA MOURA BARRETO (ADVOGADO(A))

ERIVELTON GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

Nos termos do artigo 203, § 4º, CPC, intimo a parte executada para efetuar 

o pagamento do débito, no valor de R$5.620,89 (cinco mil, seiscentos e 

vinte reais e oitenta e nove centavos, no prazo de quinze dias, sob pena 

de incidência de multa. Primavera do Leste, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006801-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO (ADVOGADO(A))

CARLOS CAETANO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANAIN COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006801-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CARLOS CAETANO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, MANAIN 

COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA - ME Vistos em Correição, 

Trata-se da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência 

pleiteado por Carlos Caetano da Silva em face de Banco Bradesco 

Financiamentos S/A e Manaim Comércio de peças e Veículos LTDA, pelos 

fatos e fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição 

inicial que o reclamante foi surpreendido pelo suposto financiamento em 

seu nome, efetuado por terceiros, vinculado a cédula de crédito bancário 

n°0128326709 e parcelas mensais no valor de R$763,88(setecentos e 

sessenta e três reais e oitenta e oito centavos). Em 29 de janeiro de 2018, 

o reclamante afirma ter seus documentos pessoais extraviados e 

imediatamente providenciou a abertura do Boletim de Ocorrência. Aponta 

que o veículo financiado de forma fraudulenta equivale a marca/modelo 

Fiesta Sedan Flex, Versão Pulse Class Performer 1.6, 8V, Ano de 

Fabricação e Modelo 2009/2010, realizado pela empresa Manaim Comércio 

de Peças e Veículos LTDA e agente financiador Banco Bradesco S/A. 

Relata que desconhece qualquer relação jurídica que tenha ensejado a 

cédula de crédito bancário. Ressalta que o financiamento realizado não 

está sendo honrado, pois preocupa pela inclusão de seu nome nos órgãos 

de restrição ao crédito. Por fim, a parte reclamante requer através da 

antecipação de tutela de urgência que as reclamadas providenciem 

imediatamente a suspensão da Cédula de Crédito Bancário bem como 

abstenha de incluir seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. É o 

relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Boletim de Ocorrência (id. n°15763475), Cédula de Crédito 

Bancário (id. n°15763477), Boleto (id. n°15763478) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. Dê início, consigno que o 

financiamento foi efetivado no dia 23/05/2018, no valor de 
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R$28.700,00(vinte e oito mil, e setecentos reais), parcelado em 48 vezes 

no valor de R$737,07(setecentos e trinta e sete reais e sete centavos). 

Não obstante, a cédula de crédito bancário foi assinada pela pessoa de 

Michelle Alves - Everton, tendo, inclusive, providenciado a entrada no 

valor de R$8.700,00(oito mil e setecentos reais). Houve a comunicação do 

extravio dos documentos no dia 22/01/2018, o que resta evidente a 

verossimilhança das alegações, posto que o financiamento ocorreu 

somente na data de 23/05/2018. Assim, verifico a possível existência de 

provas das alegações do reclamante, na medida em que teve seus 

documentos extraviados/subtraídos e, ao mesmo tempo em que alega não 

ter qualquer tipo de relação jurídica com as reclamadas - ressaltando o 

fato de o consumidor não poder fazer prova negativa -, tendo mostrado 

aceitável a suspensão do contrato bem como os demais pedidos como 

medida liminar. Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado o 

princípio da boa fé em seu favor, considerando ainda pronta a atuação da 

requerente na defesa de seu suposto direito. Não há que se falar em 

perigo de irreversibilidade da medida, já que as cobranças podem 

eventualmente ser feitas a posteriori em caso de insucesso da ação, 

sendo ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que as 

reclamadas suspendam a Cédula de Crédito Bancário n°0128326709, bem 

como abstenha de incluir o nome do reclamante Carlos Caetano da Silva, 

portador do CPF715.197.189-34 e RG 925097, nos órgãos de restrição ao 

crédito, sob pena de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). 

Caso tenham efetuado a inclusão do autor nos órgãos de restrição ao 

crédito, determino no prazo de 48(quarenta e oito) horas a exclusão da 

negativação, sob pena de multa diária inicial que fixo em 

R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). Em 

caso de descumprimento da medida liminar, a multa será aplicada 

solidariamente. Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação 

designada para o dia 25/03/2019, às 08h00min ficando a parte ciente de 

que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Serve a presente 

decisão de carta de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de 

exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010303-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA (ADVOGADO(A))

RENAN LUIS GOMES MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010303-81.2016.8.11.0037 Reclamante: RENAN LUIS GOMES 

MENDONCA Reclamada: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Aduz a parte 

autora em síntese que na data de 29/11/2015 realizou uma compra de 1 

Lavadora 11kg da marca Brastemp Ative na cor Branca 110v modelo 

BWH11A. Pagando o valor total de R$ 1.195,22 (Hum Mil Cento e Noventa 

e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos) já incluindo o valor do frete, que a 

lavadora foi entregue no prazo, porém, com vários amassados, que 

solicitou e realizou a entrega do produto para troca em 17/12/2015, que 

até o momento da distribuição da ação a mercadoria não foi devolvida, 

descumprindo o pactuado. Liminar deferida e cumprida. A parte reclamada 

não compareceu na audiência de conciliação ou contestou a petição 

inicial. É o breve relato. Decido. Citada e intimada para comparecer na 

audiência e se defender na lide a parte requerida quedou-se inerte. Diante 

da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto”. Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” O Estado do Mato Grosso definiu 

o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, contados da 

realização da audiência de conciliação, nos procedimentos em trâmite no 

Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida no enunciado 

quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados Especiais, que 

estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior 

ou impedimento escusável para a ausência da parte ré na audiência de 

conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Cabia à parte ré comprovar fato impeditivo ou 

modificativo do direito autoral, conforme art. 373, inciso II, do NCPC, 

através de comprovante de entrega dos produtos, ou devolução dos 

valores cobrados antes do ajuizamento da ação, o que não se verificou 

nos autos. A não entrega do produto configura quebra de contrato e, sob 

a ótica dos danos morais, a quebra da boa-fé e responsabilidade objetiva 

e a geração de expectativa e insegurança no consumidor, no evidente 

intuito de adquirir o bem e que está à mercê da boa vontade da reclamada 

para a resolução do problema. Vide o entendimento da Turma Recursal 

nesse mesmo sentido: CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

PRODUTO PAGO E NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DO PRODUTO EM 

ESTOQUE - DESRESPEITO PARA COM O CONSUMIDOR EVIDENCIADO - 

INEXECUÇÃO CONTRATUAL QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO RAZOÁVEL 

- DESRESPEITO PARA COM O CONSUMIDOR EVIDENCIADO - DEVER DE 

INDENIZAR - DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - "In casu", restou comprovada a falha na 

prestação dos serviços pela ré, por ter comercializado produto 

indisponível em estoque para entrega, em tempo e modo solicitado pela 

consumidora, bem como sobejamente comprovado as inúmeras tentativas 

de solucionar a avença, sem qualquer providencia eficaz adotada pela 

parte ré, que por sua vez não se desincumbiu de afastar a 

verossimilhança das alegações do Consumidor. 2 - No caso concreto, o 

dissabor sofrido pela Autora perpassa o mero incômodo, ante a promessa 

de entrega do sofá que foi descumprida, evidenciando total despreparo e 

falta de logística no serviço. Situação descrita nos autos que ultrapassa o 

simples descumprimento contratual. 3 - Dano material devidamente 

comprovado, consoante se infere da documentação colacionada com a 

exordial. 4 - A obrigação de indenizar se assenta nos pressupostos da 

demonstração da conduta culposa do agente, da existência do dano 

efetivo e do nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o 

resultado lesivo, cujo valor deve ser mantido de acordo com a gravidade 

da lesão e a extensão do dano. 5 - Dever de indenizar, valor fixado com 

moderação e razoabilidade, não caracterizando enriquecimento ilícito por 

parte da Autora. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RNEI, 

532/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 28/06/2012, Data da publicação no DJE 01/08/2012). Ante o 

exposto, julgo procedente a ação com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do 

pleito do reclamante, para o fim de: - Confirmar a liminar deferida ab initio. - 

Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 pelos danos morais 

sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um 

por cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, considerando 

que o valor do dano foi aferido/projetado para a presente data, estando já 

atualizado. Deixo de condenar a reclamada em danos materiais em virtude 

do cumprimento liminar. Sem custas e honorários advocatícios em atenção 
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aos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 22 de outubro 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011477-96.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA PEREIRA DA TRINDADE (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: 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). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011281-58.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

BELGINA ALAIZE MOTA DA SILVA LEAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo para o executado pagar o débito, nos termos 

do artigo 203, § 4º, do CPC, intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Primavera do Leste, 22 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA RAMOS SUDRE (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003415-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEUDINEIA RAMOS SUDRE 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias, ficando a cargo da parte devedora emitir as guias 

pelo site do TJMT ou obtê-las junto à Secretaria Judiciária mediante 

comparecimento ou requerimento. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e 

proceda-se à baixa dos autos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 
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Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 22 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010458-21.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO LUZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos do artigo 203, § 4º, do CPC, intimo a parte exequente para 

manifestar acerca do atual endereço do executado, no prazo de cinco 

dias. Primavera do Leste, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-13.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA FRANCIELI UHDE MELO (REQUERIDO)

 

Diante do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 203, § 4º, 

CPC, intimo a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de quinze dias. Primavera do Leste, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011388-73.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

 

Diante da devolução da correspondência, conforme ID 16020926, nos 

termos do artigo 203, § 4º, CPC, intimo a parte exequente para informar o 

endereço correto da executada, no prazo de cinco dias. Primavera do 

Leste, 22 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 51349 Nr: 6641-66.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FACCHINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA POSSER - OAB:MT 

9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Vistos em Correição.

Considerando que compete ao Magistrado tentar, a qualquer tempo, 

conciliar as partes, consoante art. 139, inciso V, do CPC/2015, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 14:00 horas, a ser realizada no Gabinete da 5ª Vara da Comarca de 

Primavera do Leste/MT.

Intimem-se as partes Fernando Facchinetto (exequente) e Roberto Carlos 

Vieira e Silvia Dias Coutinho Vieira (executados), bem como os terceiros 

interessados Aldemir Paulo dos Reis e Cleuza Amorim dos Reis, nos 

endereços indicados nos autos.

 Cumpra-se com urgência em razão da proximidade da audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 43880 Nr: 6460-02.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FACCHINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA POSSER - OAB:MT 

9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 Vistos em Correição.

Considerando que compete ao Magistrado tentar, a qualquer tempo, 

conciliar as partes, consoante art. 139, inciso V, do CPC/2015, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de novembro de 2018, 

às 14:00 horas, a ser realizada no Gabinete da 5ª Vara da Comarca de 

Primavera do Leste/MT.

Intimem-se as partes Fernando Facchinetto (exequente) e Roberto Carlos 

Vieira e Silvia Dias Coutinho Vieira (executados), bem como os terceiros 

interessados Aldemir Paulo dos Reis e Cleuza Amorim dos Reis, nos 

endereços indicados nos autos.

 Cumpra-se com urgência em razão da proximidade da audiência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011662-37.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS REZENDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. RECEBO o presente recurso inominado no seu efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da lei nº9.099/95. Intime-se o recorrido 

para apresentação das contrarrazões no prazo legal. Intime-se a recorrida 

para que ofereça as contrarrazões no prazo legal. Depois do prazo 

mencionado, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos às 

egrégias Turmas Recursais. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação 

das contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal, com 

as homenagens deste Juízo. Diligencie-se. Primavera do Leste/MT, 21 de 

outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011210-90.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR FIDELIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 
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determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: 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). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011211-75.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERBI LUIZ DE LUCAS (EXEQUENTE)

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: 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). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 18 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010337-27.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

AVANEIDE FAGUNDES DA SILVA (EXEQUENTE)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))
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OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: 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). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010320-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

CINTIA INDAIANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE (ADVOGADO(A))

FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010320-20.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CINTIA INDAIANA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A., TVLX 

VIAGENS E TURISMO S/A Vistos em Correição. Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 15/06/2018 (id. nº 

6872510), ocasião em que o requerente registrou ciência através do ícone 

expedientes no dia 19/06/2018 e apresentou recurso em 29/06/2018 (id. 

nº 13935340), dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente recolhido 

conforme (id nº 13935355) O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de Outubro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO VIEIRA ALVES (REQUERENTE)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001989-37.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE APARECIDO VIEIRA 

ALVES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos em Correição. Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

15/06/2018 (id. nº 13616925), ocasião em que o requerente registrou 

ciência através do ícone expedientes no dia 19/06/2018 e apresentou 

recurso em 28/06/2018 (id. nº 13911216), dentro do prazo legal. O 

preparo foi devidamente recolhido conforme (id nº 13911218) O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal 

Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de Outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011527-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011527-54.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ROBERT WILLIAN ROSA DE 

ABREU - ME REQUERIDO: CLARO S/A Vistos em Correição. Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

15/06/2018 (id. nº 13594140), ocasião em que o requerente registrou 

ciência através do ícone expedientes no dia 19/06/2018 e apresentou 

recurso em 28/06/2018 (id. nº 13904872), dentro do prazo legal. O 

preparo foi devidamente recolhido conforme (id nº 13904896) O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhem-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal 

Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 19 de Outubro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011052-98.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA BERNI DE SOUZA (REQUERENTE)

GISELLE SAGGIN PACHECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011052-98.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAELA BERNI DE SOUZA 

REQUERIDO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Vistos em Correição. Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 18/06/2018 (id. nº 

13714249), ocasião em que o recorrente registrou ciência através do 

ícone expedientes no dia 21/06/2018 e apresentou recurso em 02/07/2018 

(id. nº 13952234), dentro do prazo legal. O preparo foi devidamente 

recolhido conforme (id nº 13975786) O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhem-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 19 de Outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011127-11.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: 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). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010185-13.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAPITELLI MOROSOV (EXEQUENTE)

LEONARDO COSTA NICOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA MARIA GIROLOMETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Defiro a citação por edital da executada, com fulcro 

no Enunciado 37 do FONAJE. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011009-98.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA COPETTI (REQUERENTE)

JULIANA COPETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Verifica-se que os presentes autos estão em fase 

de cumprimento da sentença, contudo, a parte executada está em 

recuperação judicial. Entendo que o fato gerador do evento danoso é que 

determina se o crédito será de natureza concursal ou extraconcursal. 

Neste mesmo sentido é a jurisprudência atualíssima do STJ: RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVEDOR 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

NÃO VERIFICADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EVENTO DANOSO 

OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. 

SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 

PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 

20/5/2013. Recurso especial interposto em 27/9/2017 e concluso ao 

Gabinete em 8/3/2018. 2. O propósito recursal é definir se o crédito de 

titularidade das recorridas, decorrente de sentença condenatória 

transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial do devedor, 

deve sujeitar-se ao plano de soerguimento. 3. Devidamente analisadas e 

discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o 

acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de 

prestação jurisdicional. 4. Para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, 

a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não 

se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e 

determine sua quantificação. Precedente. 5. Na hipótese, tratando-se de 

crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que 

requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao 

plano de soerguimento da sociedade devedora. 6. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1727771 RS 2018/0050035-8, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018). Neste contexto, a execução 

do crédito constituído em favor do exequente não pode se dar perante 

este Juizado Especial, uma vez que o evento danoso é anterior ao 

processamento do requerimento de recuperação judicial. Com efeito, após 

vários julgados que analisaram casos análogos ao dos autos, o Superior 

Tribunal de Justiça muito recentemente, pela eloquência da ilustre Ministra 

Nancy Andrighi, rematou o entendimento de que em se tratando de atos de 

constrição patrimonial, a competência é do Juízo responsável pelo trâmite 

da Recuperação Judicial – Juízo Universal, em observância ao princípio 

mor regente da lei específica, qual seja, da preservação da empresa. 

Ilustrando, cita-se: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS 

ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. 

PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da 

recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento 

dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de 

credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. 

O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em 

nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da 

destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao 

princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de 

competência não provido. (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 

(grifo nosso). Tal inteligência, no âmbito da Corte Superior, é estampada e 

advinda de análises que convergem no mesmo sentido, a exemplo: CC 

137178-MG, CC 129720-SP, CC 135703-DF, CC 125636-SP, AgInt no CC 

148987-SP. Frisa-se que o entendimento se estende, inclusive, quanto a 

execuções fiscais: AgRg no CC 141399, AgInt no CC 150650, AgInt no CC 

149641, AgInt no CC 150414. E ainda, o Enunciado 51 do FONAJE, assim 

dispõe: 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). Desta forma, 

em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

acima exposto, incabível o cumprimento de sentença neste Juízo, cabendo 

à parte credora a possibilidade de habilitar o crédito junto ao Juízo em que 

está em trâmite a ação de recuperação judicial da parte executada. Assim, 

expeça-se Certidão de Crédito em favor da parte exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

PARA QUE SEJA POSSÍVEL HABILITAR O CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO EM 

QUE ESTÁ EM TRÂMITE A AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE 

EXECUTADA. Determino, desde já, o arquivamento do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providencia acima. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALBINO MARZURKIEWICZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000557-17.2016.8.11.0037 Reclamante: ALBINO MARZURKIEWICZ 

Reclamada: OI S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que pactuou com a requerida 

relação contratual de prestação de serviços de telefonia, que verificou 

cobranças não autorizadas em suas faturas, que as desconhece, que 

nunca as solicitou. Em contestação sustenta a reclamada que as 

cobranças incluídas nas faturas da parte autora referem-se a serviços 

contratados e usufruídos por ele, que A reclamação não tem fundamento, 

pois os serviços: comodidade pacote de serviços inteligentes 2 e PA 154 

ass s/ franquia oi fixo fazem parte do pacote contrato pelo cliente, o 

pacote (oferta): AGRAN3: oi fixo 200 digital por 12 meses sendo que, 

como os referidos serviços fazem parte da oferta oferecida ao cliente, 

eventual pedido de cancelamento estará sujeito a alteração no seu plano 

atual. É o breve relato. Decido. In casu, o autor está irresignado com as 

cobranças desconhecidas na fatura de sua linha telefônica ajuizou a 

presente ação alegando enriquecimento ilícito. Em audiência de instrução a 

reclamante insistiu em desconhecer as cobranças realizadas em sua 

fatura, a parte reclamada por sua vez não demonstrou a contratação e 

legalidade das cobranças, uma vez que não restou comprovada 

cabalmente a contratação do serviço. A cobrança indevida lançada na 

fatura mensal do usuário, mesmo após insistente tentativa de resolução 

pacifica é capaz de gerar obrigação de indenizar, situação vivenciada na 

demanda discutida. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Insta 

ressaltar que a responsabilidade de referida reclamada como fornecedor 

de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados a reclamante. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 
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afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência: Dano moral 

puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação 

nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de 

uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização (STJ, 

RESP., 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 

34/285). Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para 

a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do 

pleito do reclamante, para o fim de condenar a reclamada a: Ressarcir o 

valor de R$ 624,85 de forma simples, referente as cobranças indevidas, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida e 

correção monetária pelo INPC desde os desembolsos. Pagar o valor de R$ 

2.000,00 pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, considerando que o valor do dano foi aferido/projetado para a 

presente data, estando já atualizado. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 17 de outubro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 17 

de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011725-91.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

GLENIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011725-91.2016.8.11.0037. REQUERENTE: GLENIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: OI S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 17 de outubro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 17 de outubro 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011458-22.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON ALVES GOMES (REQUERENTE)

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ VELLOZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA - O RUTIATABA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 8011458-22.2016.8.11.0037 Promovente: 

JANDERSON ALVES GOMES Promovido: GILSON JOSE DA SILVA - O 

RUTIATABA – ME Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

JANDERSON ALVES GOMES em face de GILSON JOSE DA SILVA - O 

RUTIATABA – ME Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora 

foi intimada para fornecer o endereço correto da ré, vez que esta até o 

presente momento não havia sido citada, entretanto o autor não se 

manifestou e não tomou qualquer medida para o regular desenvolvimento 

do processo. Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do 

mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de 

Processo Civil, uma vez que o autor não promoveu as diligências 

necessárias para preenchimento dos pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve inerte por 

mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Publicado no PJE. Primavera do Leste, 18 de outubro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 18.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011610-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JACSON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011610-70.2016.8.11.0037 Reclamante: EDSON JACSON SILVA DE 

OLIVEIRA Reclamada: SKY BRASIL SERVICOS LTDA SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada 

com inclusão negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória. 

Alega a requerida exercício regular do direito, esclarece que a parte 

autora contratou a empresa requerida para prestação dos serviços de TV 

por assinatura, com o contrato de n° 199063953 habilitado em 04/09/2015, 

de modalidade pós-pago, este cancelado por inadimplência, requer 

condenação da requerente em litigância de má-fé. É o breve relato. 

Decido. O autor havia impugnado a negativação realizada em seu nome, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

parte reclamada trouxe em sua petição de resistência indícios e provas da 

relação jurídica e débitos da parte requerente consigo, portanto, a 
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anotação restritiva não se mostra ilegal. É certo que a prova unilateral, no 

caso, print screen (telas sistêmicas) do sistema da parte requerida não se 

mostra apta, por si a servir como prova; todavia, sua utilização é 

perfeitamente viável a corroborar as demais informações processuais. 

Especialmente pelo fato da parte reclamante ser devedora contumaz como 

ficou devidamente provado através do extrato de apontamentos 

pejorativos anexado nos autos. Inclusive, a parte reclamante possui 

negativação registrada em seu CPF inserida anteriormente a discutida 

nesta demanda. Pois bem. O dever de veracidade é estreitamente ligado 

com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo 

conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos 

fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo 

dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não exprimindo a 

verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite concluir 

pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e regularidade não 

apenas do débito, mas também da inscrição ora discutida. Assim, não há 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo exposto julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Julgo improcedente o pedido de litigância de má-fé uma vez que não 

verifico sua incidência. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de 

outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011611-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JACSON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011611-55.2016.811.0037 Reclamante: EDSON JACSON SILVA DE 

OLIVEIRA Reclamada: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora 

irresignada com inclusão negativa creditícia em seu nome ajuíza ação 

reclamatória. Alega a requerida prescrição, débito regular - exercício 

regular de direito importância esclarecer que a parte autora possui débitos 

em aberto com a CLARO S/A (EMBRATEL), referente à cobrança de 

serviços prestados pela mesma (ligações de longa distância pelo código 

21), que se reportam as faturas oriundas da linha telefônica (66) 

3498-7148 – Código: 171879400 e por fim aplicação da súmula 385 do 

STJ. É o breve relato. Da prescrição. Conforme preleciona o artigo 27 do 

Código Consumerista: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

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

conhecimento do dano e de sua autoria” Nessa linha, Rizzatto Nunes 

entende que: “… toda e qualquer situação relativa a relação jurídica de 

consumo que gerar dano por defeito está enquadrada na norma do art. 

27” (NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. “Curso de Direito do Consumidor”, 04ª 

edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2009, p.405). Decido. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, todavia, a requerida 

informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte 

reclamante não comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe em 

sua petição de resistência indícios e provas da relação jurídica e débitos 

da parte requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra 

ilegal. É certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas 

sistêmicas) do sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a 

servir como prova; todavia, sua utilização é perfeitamente viável a 

corroborar as demais informações processuais. Especialmente pelo fato 

da parte reclamante ser devedora contumaz como ficou devidamente 

provado através do extrato de apontamentos pejorativos anexado nos 

autos. Inclusive, a parte reclamante possui negativação registrada em seu 

CPF inserida anteriormente a discutida nesta demanda. Pois bem. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Assim, não há falar em declaração de inexistência 

do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo 

exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de 

outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011386-35.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURICIO INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011386-35.2016.8.11.0037 Reclamante: JOSE MAURICIO INACIO DA 

SILVA Reclamada: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. A parte autora 

irresignada com inclusão negativa creditícia em seu nome ajuíza ação 

reclamatória. Alega a requerida que o contrato ora reclamado refere-se 

aos serviços de CLARO TV, prestado pela reclamada oriundas do 

contrato (021/08875072-9), serviço instalados em 11.11.2014, no Pacote 

BÁSICO ESSENCIAL DTV, por isso não cometeu nenhum ato ilícito, requer 

ao final aplicação da súmula 385. É o breve relato. Decido. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, todavia, a requerida 

informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte 

reclamante não comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe em 

sua petição de resistência indícios e provas da relação jurídica e débitos 

da parte requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra 

ilegal. É certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas 

sistêmicas) do sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 80 de 320



servir como prova; todavia, sua utilização é perfeitamente viável a 

corroborar as demais informações processuais. Especialmente pelo fato 

da parte reclamante ser devedora contumaz como ficou devidamente 

provado através do extrato de apontamentos pejorativos anexado nos 

autos. Inclusive, a parte reclamante possui negativação registrada em seu 

CPF inserida anteriormente a discutida nesta demanda. Equivocadamente 

alega a parte autora que a Súmula 385 do STJ não se aplica, colacionando 

jurisprudência, todavia, cabe esclarecer a parte autora e seu causídico, 

que, a jurisprudência é inaplicável ao presente caso. O julgado entende 

que a referida súmula é aplicada ao órgão de proteção ao crédito que 

deixa de notificar o devedor, e não que a súmula somente é aplicada à 

órgãos de proteção ao crédito. Ademais, tal jurisprudência trata-se de 

entendimento e não letra de lei ou súmula vinculante, portanto, a tese 

trazida a baile não merece guarida. Pois bem. O dever de veracidade é 

estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes 

devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando 

de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato 

conteúdo dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não 

exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo 

exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de 

outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012275-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR (REQUERENTE)

ELYJAKSON DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012275-86.2016.8.11.0037 

Promovente: ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR Promovido: MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ROSANE FATIMA RODRIGUES CADOR em face de MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo 

verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da 

celeridade e economia processual. Passo à análise do mérito. Alegou a 

autora que, à época da propositura da ação, que estava com SÍNDROME 

DO IMPACTO SUBCROMIAL DE OMBRO DIREITO e necessitava 

urgentemente ser submetida a um PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

(VIDEOARTROSCOPIA) DO OMBRO DIREITO. Aduziu ter solicitado ao 

Município de Primavera a realização do procedimento, entretanto este se 

manteve inerte. Afirmou não possuir condições de arcar com os custos da 

consulta, bem como que tal procedimento deveria ser realizado com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O réu 

emergiu contra a ordem e aduziu que é responsabilidade do Estado o 

custeio do procedimento requerido. Analisando-se os autos, observa-se 

que a tutela de urgência foi deferida pela decisão de ID n° 4749078. Pois 

bem. Insta mencionar que a saúde da população é dever da União, 

Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo aqueles 

proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando 

realizar um procedimento de VIDEOARTROSCOPIA no ombro direito, que, 

no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde 

e a demora agravaria ainda mais o estado da autora. Ademais, não se 

pode restringir o direito à vida e a saúde devido a formalismos 

injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se 

justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que a tutela de urgência foi 

cumprida por meio de bloqueio judicial na conta do Réu. Ante o exposto, 

declaro resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- 

Ratifico a liminar concedida nos autos. b- Condeno o requerido a submeter 

a autora ao procedimento cirúrgico de VIDEOARTROSCOPIA no ombro 
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direito, além de fornecerem os demais tratamentos correlatos relativos ao 

diagnóstico necessários ao restabelecimento de sua saúde, conforme 

requerido na petição inicial, desde que respeitados os limites do Juizado 

Especial. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença 

a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de outubro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 18.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANGELICA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000648-39.2018.8.11.0037 

Promovente: ANGELICA DOS SANTOS Promovido: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ANGELICA DOS SANTOS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Devidamente citada, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado o consumidor 

nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme 

dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. Os serviços prestados 

aperfeiçoam-se ao que preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Alega a autora que é consumidora da reclamada através da 

Unidade Consumidora n.º 1994034. Afirma que no dia 09/10/2017 houve 

oscilação e queda de energia na região em que a autora mora, sendo que 

a interrupção durou aproximadamente 3 (três) horas. Assevera a 

requerente que quando a energia elétrica foi restabelecida, percebeu uma 

avaria em seu aparelho televisor Marca Samsung, Modelo UN32D4000, 

onde a tela estava apresentando listras verticais. Alega que entrou em 

contato com a requerida para que a situação fosse resolvida e que fosse 

ressarcida dos prejuízos sofridos, entretanto o seu pedido foi indeferido 

pela ré. A parte ré por sua vez, alega que houve perturbação na rede 

elétrica da autora, no entanto não foi capaz de afetar o funcionamento dos 

eletrodomésticos. Assevera ainda que a autora não comprovou os fatos 

alegados e portanto não há dever de ressarcimento. Compulsando os 

autos verifico que a reclamada alegada que a interrupção não foi capaz 

de causar danos aos eletrodomésticos da autora, entretanto não 

comprovou suas alegações, bem como que os documentos juntados pela 

reclamada não são capazes de eximir sua responsabilidade. Ademais, o 

laudo apresentado pela autora, aliada ao fato de que houve perturbação 

no sistema elétrico da requerida, danificou o televisor da requerente. 

Constato por meio de todo conjunto probatório contido nos autos, que 

referida queda de energia causou prejuízos a autora no montante de 

R$900,00 (novecentos reais). Assim, deve a empresa reclamada, 

portanto, indenizar os prejuízos sofridos pela autora em conformidade com 

os valores apresentados nos autos, a título de danos materiais, no valor 

de R$900,00 (novecentos reais). Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA. OSCILAÇÃO, 

ALTA TENSÃO OU SOBRECARGA. QUEIMA DE COMPUTADOR. 

COMPROVADO PELA PARTE AUTORA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE 

O FATO E OS DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE 

INDENIZAR OS DANOS. 1. Embora as faturas de energia elétrica 

encontrem-se em nome de Renato Wammes, a autora provou que é 

casada com o titular, sendo também usuária do serviço prestado pela ré. 

2. Caso em que restou devidamente provado pela autora que a queima do 

computador ocorreu em razão da oscilação de energia apresentada na 

rede elétrica. 3. Em sendo a responsabilidade da concessionária pela falha 

na prestação de serviços objetiva, estando comprovado o nexo causal 

entre o fato e o dano, bem como o valor destes, impõe-se à 

concessionária o dever de ressarcir a autora pelos danos sofridos. 4. 

Assim, é a sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004733705 RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 13/03/2014, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/03/2014). Por fim, no que tange à indenização por danos morais vê-se 

que emerge a responsabilidade da ré em indenizar a parte autora diante da 

oscilação, inclusive pelo fato de ter ocasionado prejuízos que ultrapassam 

o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano. Nada obstante, o dano 

moral nas circunstâncias em que tratam estes autos, de acordo com 

reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano sofrido, 

bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista a impossibilidade da 

medição do mal causado por técnica ou meio de prova do sofrimento. 

Assim, com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. Além 

da reclamada prestar um serviço inseguro, vulnerável, ainda não ressarce 

os prejuízos que causam ao consumidor por falta de investimento em 

estrutura, obrigando-o a peregrinar em busca da compensação de seu 

prejuízo, o que certamente causa não somente um sentimento de 

indignação, mas de lesão extrapatrimonial. No que se refere ao quantum 

da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência orientam que para seu 

arbitramento justo, o juiz deve levar em consideração principalmente o 

poderio econômico de quem deve indenizar, mas não isoladamente, pois 

também são de relevância outros aspectos, tais como a situação 

econômica do ofendido, a gravidade do dano moral, o grau da culpa e a 

rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso concreto, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos, afixação do 

quantum indenizatório em R$4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL e: a) Condeno a promovida a pagar à promovente, a 

quantia de R$900,00 (novecentos reais), a título de danos materiais, 

corrigida monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de 

juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da citação. b) Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização 

por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

ambos, contados da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e 

custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 18 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 18.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010824-26.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE APARECIDO LEMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010824-26.2016.8.11.0037 Reclamante: DONIZETE APARECIDO LEMOS 

DOS SANTOS Reclamada: OI S.A. SENTENÇA Vistos, Da análise dos 
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autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 18 de outubro 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011638-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011638-38.2016.8.11.0037 Reclamante: FLAVIO LUCIO SANTOS DE 

OLIVEIRA Reclamada: OI S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. A parte autora irresignada com inclusão 

negativa creditícia em seu nome ajuíza ação reclamatória. Alega a 

requerida que terminal reclamado 65 34988203 ficou instalado no período 

de 20/04/2015 a 28/12/2015 com histórico de serviços e consumo, que o 

autor foi devidamente negativado por deixar débitos em aberto junto a ré 

durante o período que consumiu os serviços contratados, conforme tela 

de faturas. É o breve relato. Decido. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, todavia, a requerida informou 

detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a parte reclamante não 

comprovou o recolhimento. A parte reclamada trouxe em sua petição de 

resistência indícios e provas da relação jurídica e débitos da parte 

requerente consigo, portanto, a anotação restritiva não se mostra ilegal. É 

certo que a prova unilateral, no caso, print screen (telas sistêmicas) do 

sistema da parte requerida não se mostra apta, por si a servir como prova; 

todavia, sua utilização é perfeitamente viável a corroborar as demais 

informações processuais. Pois bem. O dever de veracidade é 

estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes 

devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando 

de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato 

conteúdo dos fatos que circunda a negativação do reclamante, não 

exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide 

permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes; e 

regularidade não apenas do débito, mas também da inscrição ora 

discutida. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Pelo 

exposto julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de 

outubro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011554-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCAS REZENDE FARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011554-37.2016.8.11.0037 Reclamante: LUCAS REZENDE FARIAS 

Reclamada: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida. Se defende a requerida alegando preliminar 

de mérito, ausência de culpa da empresa requerida – regularidade na 

contratação dos serviços, que em análise ao sistema da requerida restou 

localizado o contrato: linha: 66996167367, conta: 0210833789, data de 

Habilitação: 28/03/2014, status da linha: cancelada em 25/07/2015, por fim 

requer a condenação da parte reclamante em litigância de má-fé e pedido 

contraposto no valor de R$ 164,62. É o breve relato. Da Preliminar. 

Sustenta a reclamada preliminar de mérito pelo fato de não ter buscado as 

vias administrativas para oportunizar a empresa requerida solucionar o 

problema, tal afirmação não possui respaldo jurídico, uma vez que inexiste 

imposição legal de prequestionar administrativamente, conforme artigo 5º, 

XXXV da Carta Magna. Afasto a preliminar vindicada. Decido. O autor 

havia impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive contrato de 

prestação de serviço assinado pela própria demandante. O que se 

depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte 

reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova através de vários documentos, demonstrando assim a relação 

comercial e débito entre os litigantes. Assim, não há falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de 

lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade 

e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do 

litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a 

negativação do reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas 

também da inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os 

pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo procedente 

o pedido contraposto para determinar a reclamante a pagar R$ 164,62. O 

valor deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o vencimento e 
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acrescido de juros de 1% ao mês a contar da data da contestação/pedido 

contraposto. Quanto à litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a 

fundamentação e decisão na homologação abaixo. Indefiro a gratuidade 

de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência 

de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte 

autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, 

agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, 

condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, 

primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do 

advogado (a) da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor de 11 salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, 

em multa que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 

11 salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DE ALMEIDA FERNANDES (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000219-72.2018.8.11.0037 Reclamante: CELIO DE ALMEIDA FERNANDES 

Reclamada: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte autora que foi negativada indevidamente pela 

parte requerida. Em contestação alega preliminar de Incompetência deste 

Juizado Especial Cível – necessidade de perícia, que não assiste razão à 

parte autora, quando afirma desconhecer a dívida e a ré, eis que 

consentiu com o contrato que lhe deu origem e nada fez, quando lhe fora 

comunicada a cessão à ré, que cumpre esclarecer que o crédito em que 

se funda a ação, foi objeto de cessão entre o SANTANDER e a RÉ 

RENOVA, cujos dados da operação constam discriminados, tendo havido 

a regular notificação da operação de cessão à parte autora por intermédio 

de comunicação do órgão de proteção ao crédito, conforme determina a 

Súmula 359 do STJ. É breve relato. Da Preliminar. Rejeito a preliminar de 

necessidade de perícia haja vista a inexistência de complexidade para a 

resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a competência do 

Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências materiais que 

serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam a obtenção 

de outras provas. Decido. O cerne da questão consiste em verificar se a 

inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. 

Verifico no presente caso que cabia à parte reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da cessão e negativação, o que fez, conforme 

se verifica nos documentos acostados à contestação. No caso em tela, de 

acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de crédito do 

credor original, que transferiu a titularidade do crédito à instituição 

demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida 

pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. 

Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem como o 

vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos a cessão de 

crédito, sua comunicação bem como o título de crédito ensejador do 

apontamento contestado. A parte requerente deixou de trazer qualquer 

contraponto às provas apresentadas pela ré cessionária do crédito. 

Assim, a dívida e negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de 

indenização por danos morais. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. A propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. 

DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 26/03/2015)”. Pelo exposto, julgo improcedente os pedidos formulados 

na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, para julgar improcedente o pedido de 

indenização por dano moral pelos fundamentos expostos. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora 

não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de 

má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a 

parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, 

da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003059-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOURENCO DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003059-89.2017.8.11.0037 Reclamante: FABIO LOURENCO DE SOUZA 

BARBOSA Reclamada: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, 

ficando evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 
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exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de 

outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA JULIANA LEITE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000688-89.2016.8.11.0037 Promovente: JOAO RODRIGUES OLIVEIRA 

Promovido: ALEXANDRE MARTINS DOS SANTOS SENTENÇA Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A parte autora 

quedou-se inerte quando deveria se manifestar. Conforme bem preceitua 

o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se 

o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 

de 30 (trinta) dias”. No caso em tela verifica-se que a parte permaneceu 

silente nos autos quando oportuno se manifestar, não havendo motivos 

para que a demanda exista indefinidamente na máquina do Poder 

Judiciário, visto não cumprir seu papel fundamental. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu inerte. 

Ante o exposto, com fulcro no inciso III do art. 485 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o feito, haja vista o abandono da causa. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de 

outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011079-81.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA (ADVOGADO(A))

FERNANDES SERAFIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FERST VALGOI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011079-81.2016.8.11.0037 Reclamante: FERNANDES SERAFIM DA SILVA 

Reclamada: JOAO PAULO FERST VALGOI SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do 38 da Lei nº. 9.099/95. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de execução, 

na qual não houve sucesso nas tentativas de penhoras. Não se encontrou 

bens penhoráveis, nem há qualquer perspectiva positiva a respeito. Ante 

o exposto, com fulcro no § 4º, art. 43, da Lei 9.099/95, julgo extinta a 

execução pela inexistência de bens penhoráveis em relação à dívida de 

valor. Servindo esta sentença como certidão de dívida, para possibilitar 

futura execução caso venha a ter conhecimento da existência de bens 

penhoráveis, ou se de seu interesse, proceder a negativação do devedor, 

sob a responsabilidade do exequente (Enunciado 76 do FONAJE). Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas. Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 18 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005595-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GEAN OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005595-73.2017.8.11.0037 Reclamante: FRANCISCO GEAN OLIVEIRA DA 

SILVA Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada, em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO 

e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, pleiteando a necessidade de 

realização de exame clínico de BERA – Brainstem Evoked Response 

Audiometry. Liminar Deferida. Contesta o Estado de Mato Grosso alegando 

comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à saúde, 

que o estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias, sob pena de 

ilegalidade, impertinência da aplicação da multa diária. Se defende o 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE alegando que agendou o exame no 

Hospital Julio Muller, que que a responsabilidade do Município, Ente 

Federativo com menor numerário de recursos públicos, é fornecer 

somente tratamentos/medicamentos básicos, sendo que os de média e alta 

complexidade são de responsabilidade dos Estados-Membros e da União 

Federal e por fim impossibilidade de condenação ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios. É o breve relato. 

Decido. Destaco que a Constituição Federal determina que a competência 

para cuidar da saúde e assistência pública é comum à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 23, inc. II, da CF), sendo que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

inúmeras diretrizes (art. 198, incs. I a III, CF/88). No tocante ao pedido 

formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar o disposto 

na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no 

tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. 

Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como 

um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, 

inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim 

como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o 

direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O 

direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que 

assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional 

indissociável do direito à vida.” (STF - 2.ª T. RE-AgR 393175/RS. Rel. Min. 

CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o 

art. 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. Por outro lado, estabelece o 

art. 198 que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
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regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo uma vez 

configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...). (TRF 4ª R. Al 2003.04.01.041369-9 SC 

3ª T Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz DJU 21.01.2004 

p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação, não havendo que se falar em 

violação do princípio da isonomia entre os cidadãos e nem em violação aos 

princípios da legalidade. Destarte, transparece inegável o direito de 

acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem-estar daqueles que 

necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas 

vias judiciais. Inegável, portanto, que diante de situações como a exposta 

nestes autos exsurge o dever do Estado (lato sensu) em conferir a devida 

assistência à saúde dos que necessitam do seu amparo. Notadamente, 

sequer se poderia falar em ingerência do Poder Judiciário em área 

discricionária do Poder Executivo ou violação ao princípio da Separação 

de Poderes, pois o exercício da jurisdição opera-se, repita-se, em face de 

direito subjetivo constitucional violado, e, deste modo, apenas se faz 

cumprir a lei e a ordem constitucional, em fundamentada decisão judicial, 

ante a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, da Constituição da 

República). Então, é dever do Poder Público, aí incluídos os três entes da 

federação, prestar assistência terapêutica integral àqueles que 

necessitam, a fim de resguardar o direito à saúde dos cidadãos, não 

havendo que se falar em impossibilidade de onerabilidade demasiada a 

determinado ente e nem em violação da separação de poderes. De outra 

banda, registra-se que a impossibilidade de se onerar a municipalidade 

somente pode servir de condicionante à efetividade dos direitos sociais, 

desde que devidamente demonstrado nos autos a falta de disposição 

econômica, e depois de efetuada uma análise casuística da pretensão 

judicializada acerca da razoabilidade do pedido deduzido pela parte 

reclamante frente à sociedade. No caso concreto, os reclamados não 

trouxeram aos autos prova de ausência dessa disponibilidade financeira 

para deixar de atender ao pedido inicial, e, mesmo que tivessem trazido, a 

pretensão deduzida em juízo é razoável porque a parte reclamante busca 

preservar a dignidade humana que é consequência da própria existência 

do homem. Sobre o assunto, defendendo que a determinação de 

promoção à saúde do cidadão pelo Poder Judiciário não ofende o Princípio 

da reserva do possível, a jurisprudência abaixo: APELAÇÕES CÍVEIS. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. Solidariedade dos entes federados para fornecer 

medicamentos. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais 

serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos 

Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6º, 23, II, 30, VII e 196 da 

Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, 

independentemente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, 

nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente 

demandado. Princípio da reserva do possível. Não há falar em afronta ao 

princípio da reserva do possível, pois o Poder Público tem a obrigação 

constitucional de garantir condições mínimas de saúde aos seus tutelados, 

bem como por não haver prova da ausência de disponibilidade financeira 

do ente público. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. (...).? 

(Apelação Cível Nº 70065904971, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 12/08/2015) 

Não se trata, ademais, de conferir tratamento desigual da parte reclamante 

em relação aquele cidadão que está na fila do SUS, pois todos estes 

também merecem tratamento digno, devendo toda a política pública atender 

à sociedade visando a dignidade da pessoa humana. O reclamado invoca 

as normativas do SUS para eximir-se da sua responsabilidade, o que, 

entende-se, não merece prosperar, porque nenhuma norma 

infraconstitucional tem o poder de tornar sem efeito a norma constitucional 

que dá a solidariedade dos entes da nação na promoção da saúde. Assim, 

imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento clínico/cirúrgico de que necessita a reclamante, pois provou 

com os documentos encartados aos autos a sua necessidade. Contudo, 

vejo que, apesar do deferimento da tutela e da regulação realizada, o 

paciente realizou o procedimento com recursos próprios, o que esvazia o 

conteúdo da ação, por perda de interesse de agir superveniente/perda de 

objeto. Pelo exposto, com arrimo no artigo 485, inciso VI, do Código de 

processo julgo extinto o presente feito por perda de objeto/falta de 

interesse de agir superveniente, vez que o requerente já realizou o exame 

com seus próprios meios. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 18 de outubro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 18 de outubro 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000997-76.2017.8.11.0037 

Promovente: DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO Promovido: BANCO 

BMG Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em 

face da sentença, que julgou improcedente os pedidos formulados na 

inicial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que os embargos 

de declaração constituem instrumento processual com o escopo de 

eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema 

cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de 

corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento 

de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam 

para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou 

para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito 

infringente não é de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não 

verifico a presença de nenhum vício que justifique a oposição do presente 

Embargos de Declaração. A embargante não apontou a existência de 

nenhum vício, apenas requer a reconsideração da decisão, além de juntar 

documentos com o objetivo de ver sua ação ser reapreciada. Entendo que 

o presente Recurso é a insistência da parte em ver reapreciada a causa, 

tentando fazer com que este juízo reaprecie os fatos e provas constantes 

nos autos, o que não é possível em sede de embargos de declaração. 

Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de 

fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. (Processo ED 

00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, Orgão Julgador 

1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox Consultoria em 

Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), Publicação DJ 

19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não vislumbro a 

existência de nenhum vício e entendo que o objetivo do presente 

embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e levando em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 86 de 320



consideração que tal reexame não é admitido em embargos de declaração, 

entendo pelo não acolhimento deste. Com tais considerações, conheço 

dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por 

ausência de omissão na sentença, mantendo-a tal como se acha lavrada. 

Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO VIGNA (ADVOGADO(A))

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001000-31.2017.8.11.0037 

Promovente: DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO Promovido: BANCO 

ORIGINAL S/A Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte 

autora em face da sentença, que julgou improcedente os pedidos 

formulados na inicial. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que 

os embargos de declaração constituem instrumento processual com o 

escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão 

sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela sentença ou acórdão 

ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como 

instrumento de aperfeiçoamento do julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não 

se prestam para reexaminar, em regra, atos decisórios alegadamente 

equivocados ou para incluir no debate novos argumentos jurídicos, uma 

vez que o efeito infringente não é de sua natureza, salvo em situações 

excepcionais. Não verifico a presença de nenhum vício que justifique a 

oposição do presente Embargos de Declaração. A embargante não 

apontou a existência de nenhum vício, apenas requer a reconsideração da 

decisão, além de aduzir a necessidade de perícia grafotécnica. Entretanto, 

como é sabido, as demandas do Juizado Especial são as tidas como de 

menor complexidade e não comporta realização de perícia técnica. 

Ademais, cumpre mencionar que a assinatura constante no contrato é 

idêntica à assinatura constante nos documentos pessoais da autora. 

Portanto, é evidente que houve a contratação por parte da autora. Entendo 

que o presente Recurso é a insistência da parte em ver reapreciada a 

causa, tentando fazer com que este juízo reaprecie os fatos e provas 

constantes nos autos, o que não é possível em sede de embargos de 

declaração. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. Os embargos de declaração não se prestam ao 

reexame de fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. (Processo 

ED 00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, Orgão 

Julgador 1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox Consultoria 

em Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), Publicação DJ 

19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não vislumbro a 

existência de nenhum vício e entendo que o objetivo do presente 

embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e levando em 

consideração que tal reexame não é admitido em embargos de declaração, 

entendo pelo não acolhimento deste. Com tais considerações, conheço 

dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes provimento, por 

ausência de omissão na sentença, mantendo-a tal como se acha lavrada. 

Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 19 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 19.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002924-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO EBONE (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002924-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FABRICIO EBONE 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual 

e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003159-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

FRANCIELLY FRANCESCA DE ALENCAR MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003159-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCIELLY FRANCESCA DE 

ALENCAR MACEDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, 

ficando evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 19 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 
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NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003175-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003175-61.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEANDRO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005723-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLEIDIANA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1005723-93.2017.8.11.0037 Reclamante: CLEIDIANA DIAS DA SILVA 

Reclamada: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. É oportuno esclarecer 

que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, 

devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa 

do Consumidor. Alega a parte reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida. Se defende a requerida alegando preliminar 

e no mérito que a requerente é titular do cartão de crédito VISA NACIONAL 

sob o nº 4551 8110 6493 1988, por meio do qual foram contraídos débitos, 

que restaram inadimplidos, conforme fazem provas as faturas dos cartões 

de crédito em anexo. É o breve relato. Da Preliminar. Sustenta a reclamada 

preliminar de indeferimento da petição inicial por ausência de extrato oficial 

de negativação, todavia, o documento trazido como prova dos 

apontamento se mostra suficiente para comprovar a existência da 

negativação, que não foi refutada pela requerida. Decido. Apesar da 

ausência do autor em audiência, em atenção ao Enunciado 90 do FONAJE 

analiso o feito no estado que se encontra. O autor havia impugnado a 

negativação realizada em seu nome, negando a dívida, todavia, a 

requerida informou detalhes ensejadores da dívida e negativação, qual a 

parte reclamante não comprovou o recolhimento. A demandada além de 

discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a parte requerente, 

detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou documentos 

decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas de cartão 

de crédito demonstrando consumo em inúmeros estabelecimentos na 

cidade de Primavera do Leste. A requerente não impugnou a contestação 

e documentos trazidos à tona. O que se depreende do caso em tela é que 

houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 

se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora 

não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de 

má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a 

parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, 

da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001616-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 
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autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-37.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEYA GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001644-37.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDINEYA GONCALVES DE 

QUEIROZ REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001652-14.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual 

e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001658-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001658-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, SENTENÇA 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 19 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 
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NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004739-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

BRUNO MACEDO AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004739-12.2017.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO MACEDO AGUIAR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003430-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003430-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RENATO SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

CICERO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001615-84.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CICERO RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 19 

de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003445-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDA SUTIL (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003445-85.2018.8.11.0037 Reclamante: JULIANA FERNANDA SUTIL 

Reclamada: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
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NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte autora que foi negativada 

indevidamente pela parte requerida. Em contestação alega preliminar de 

Incompetência deste Juizado Especial Cível – necessidade de perícia, que 

não assiste razão à parte autora, quando afirma desconhecer a dívida e a 

ré, eis que consentiu com o contrato que lhe deu origem, que o crédito em 

que se funda a ação, foi objeto de cessão entre a NATURA COSMÉTICOS 

S.A. e a RÉ FIDC NPL I. É breve relato. Da Preliminar. Rejeito a preliminar de 

necessidade de perícia haja vista a inexistência de complexidade para a 

resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a competência do 

Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências materiais que 

serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam a obtenção 

de outras provas. Decido. Apesar da ausência do autor em audiência, e o 

pedido de desistência, em atenção ao Enunciado 90 do FONAJE, analiso o 

feito no estado que se encontra. O cerne da questão consiste em verificar 

se a inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus pagadores foi 

indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. 

Verifico no presente caso que cabia à parte reclamada impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da cessão e negativação, o que fez, conforme 

se verifica nos documentos acostados à contestação. No caso em tela, de 

acordo com a prova dos autos, houve de fato uma cessão de crédito do 

credor original, que transferiu a titularidade do crédito à instituição 

demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida 

pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. 

Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, bem como o 

vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos a cessão de 

crédito, sua comunicação bem como o título de crédito ensejador do 

apontamento contestado. A parte reclamante não impugnou a 

contestação. A parte requerente deixou de trazer qualquer contraponto às 

provas apresentadas pela ré cessionária do crédito. Assim, a dívida e 

negativação é legítima, descabe, portanto, o pleito de indenização por 

danos morais. Assim, não há falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. A 

propósito, averbem-se julgados pertinentes: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DÉBITO CUJA 

ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 

26/03/2015)”. Pelo exposto, julgo improcedente os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, para julgar improcedente o pedido de 

indenização por dano moral pelos fundamentos expostos. Quanto à 

litigância de má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e 

decisão na homologação abaixo. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora 

não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de 

má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a 

parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, 

da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR ANTONIO TREVISOL (REQUERENTE)

TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001101-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELOIR ANTONIO TREVISOL 

REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 19 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 19 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011492-94.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

EMILENE DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8011492-94.2016.8.11.0037 Reclamante: EMILENE DE SOUSA CABRAL 

Reclamadas: TIM CELULAR S.A SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte requerente teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, que nunca teve relação 

comercial nenhuma que justificasse o registro. Se defende a parte 

demandada alegando que não cometeu nenhum ato ilícito, que o 

procedimento de habilitação da linha da parte autora foi realizado em 

consonância com as regras da ANATEL. É o breve relato. Decido. A parte 

requerida não trouxe aos autos nenhuma prova que respaldasse a 
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inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes. Pois bem. 

Analisando os documentos anexados na petição inicial, verifico que o 

extrato de negativação juntado nos autos, demonstra que ao tempo da 

propositura da presente ação a parte promovente possuía outras 

negativações nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive inseridas 

anteriormente a discutida nesta demanda: “FLAMBOYAN MODAS” e não 

contestada judicialmente. A parte autora reclama que não foi notificada a 

respeito da negativação, porém, cumpre informar a parte que a obrigação 

de notificar não é da parte reclamada, mas do órgão mantenedor, 

conforme preceitua a Súmula 359: “Súmula 359: Cabe ao órgão 

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição.” É sabido que a inclusão indevida do nome 

do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na 

modalidade "in re ipsa", posto que prescinde da comprovação efetiva do 

dano, bastando a prova do fato. Entretanto, restando comprovado que há 

anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção 

inexiste dano moral a ser indenizado, a teor do enunciado sumular nº 385, 

do Superior Tribunal de Justiça, 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. 

(Súmula 385 do STJ). Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO COMPROVADA 

– ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO – SÚMULA 385 DO 

STJ – APLICABILIDADE – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – DEVEDOR 

CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor ou prestador de 

serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a 

ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), 

que é a parte hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de 

fraudadores. Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam 

a sua pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, 

compete ao prestador de serviço comprovar a regularidade das 

cobranças que efetuou. 2. Diante da inversão do ônus da prova que se 

opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, 

caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações 

da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, 

por meio de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos 

órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014) 

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente para determinar a reclamada 

a exclusão definitiva do nome da reclamante de qualquer cadastro de mal 

pagadores quanto a dívida discutida na presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil; 

Deixo de condenar a reclamada em danos morais pelos motivos expostos 

acima; Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, em correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 21 

de outubro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003579-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JULIANA VASCO ALVES PUGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003579-15.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JULIANA VASCO ALVES 

PUGA REQUERIDO: RECI FOTO X STUDIO FOTOGRAFICO LTDA - ME 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Isento de custas. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de 

outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003581-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

JULIANA VASCO ALVES PUGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003581-82.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JULIANA VASCO ALVES 

PUGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de 

intimada, ficando evidenciando o seu desinteresse processual e 

autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, 

tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Isento de custas. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 
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Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 22 de outubro 

de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003612-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SILVA AMORIM (REQUERENTE)

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003612-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SILVA 

AMORIM REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à 

audiência realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 22 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003682-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

KEROLENY DUSO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003682-22.2018.8.11.0037. REQUERENTE: KEROLENY DUSO SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciando o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 22 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLETT DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001763-95.2018.8.11.0037 Reclamante: SCARLETT DA SILVA FERREIRA 

Reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento. 

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, que a parte 

autora, desconhece tal contrato, pois jamais contraiu tal dívida junto a ré, 

devendo, portanto, tratar-se de uma fraude. Se defende a requerida 

alegando preliminar e no mérito que ausência de danos morais – realidade 

dos fatos – contratação regular – utilização dos serviços do banco e por 

fim litigância de má-fé. É o breve relato. Da Preliminar. Rejeito a preliminar 

de necessidade de perícia haja vista a inexistência de complexidade para 

a resolução do problema, motivo pelo qual revela-se a competência do 

Juizado Especial, além disso, os autos contêm evidências materiais que 

serão tratadas na fundamentação do mérito, que dispensam a obtenção 

de outras provas. Sustenta a reclamada ser o autor carecedor da ação 

pelo fato de não ter buscado as vias administrativas para oportunizar a 

empresa requerida solucionar o problema, tal afirmação não possui 

respaldo jurídico, uma vez que inexiste imposição legal de prequestionar 

administrativamente, conforme artigo 5º, XXXV da Carta Magna. Decido. 

Apesar da ausência do autor em audiência, em atenção ao Enunciado 90 

do FONAJE analiso o feito no estado que se encontra. O autor havia 

impugnado a negativação realizada em seu nome, negando a dívida, 

todavia, a requerida informou detalhes ensejadores da dívida e 

negativação, qual a parte reclamante não comprovou o recolhimento. A 

demandada além de discorrer sobre a relação comercial e jurídica com a 

parte requerente, detalhou a dívida ensejadora da negativação e juntou 

documentos decorrentes da prestação de serviço, inclusive várias faturas 

de cartão de crédito e “PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO” assinado 

pela parte requerente. A requerente não impugnou a contestação e os 

documentos trazidos à tona. O que se depreende do caso em tela é que 

houve negativação do nome da parte reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de vários 

documentos, demonstrando assim a relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, 

muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. O dever 

de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez 

que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não 
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se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se 

distorcido o exato conteúdo dos fatos que circunda a negativação do 

reclamante, não exprimindo a verdade. Portanto, o conjunto probatório 

contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes; e regularidade não apenas do débito, mas também da 

inscrição ora discutida. Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à litigância de 

má-fé por parte da reclamante, segue a fundamentação e decisão na 

homologação abaixo. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, 

visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido 

pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

proceda-se conforme previsto na CNGC. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em 

correição. Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Por sua vez, vejo que a parte autora 

não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, agindo de 

má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, condeno a 

parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, 

da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da 

parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor de 11 

salários mínimos vigentes. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003104-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVAIR DAVID DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME (ADVOGADO(A))

LEIDIANA SILVANA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003104-59.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEIDIANA SILVANA BARROS, 

ALVAIR DAVID DA SILVA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Conforme consta nos autos, as partes compuseram acordo. Isso posto, 

faz-se necessário homologar a conciliação e extinguir o feito. O Artigo 

487, III, “b” do novo Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. 

Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a 

transação;” Isto posto, homologo a composição amigável firmada entre as 

partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, em 

consequência, extingo o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do novo Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, arquive-se com baixa no sistema. Primavera do 

Leste - MT, 21 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Primavera do Leste - MT, 21 de 

outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003415-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDINEIA RAMOS SUDRE (REQUERENTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003415-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLEUDINEIA RAMOS SUDRE 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, não 

compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, ficando 

evidenciado o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

enunciado 28 FONAJE. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias, ficando a cargo da parte devedora emitir as guias 

pelo site do TJMT ou obtê-las junto à Secretaria Judiciária mediante 

comparecimento ou requerimento. Não sendo pagas, anote-se (CNGC) e 

proceda-se à baixa dos autos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 22 de outubro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, em correição. Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 22 de outubro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005637-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO PEREIRA DAS GRACAS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1005637-79.2018.8.11.0040. Sentença sem resolução de mérito 

Vistos etc. Ante o teor da petição de id. 15633850, HOMOLOGO a 

desistência manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com 

fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. CUSTAS, se houver, pelo autor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. P.R.I.C. TRANSITADA EM 

JULGADO, certifique-se e arquive-se. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006048-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006048-25.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

UBIRATA RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos 

etc. Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte 

no artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006046-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA ROVERSI (AUTOR(A))

PAULA CRISTINA BALESTRIN (ADVOGADO(A))

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006046-55.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NEUZA MARIA ROVERSI RÉU: CAIXA SEGURADORA S/A Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. DESIGNE 

audiência de conciliação/mediação no 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006009-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONALDO VILELA RIBEIRO (EXECUTADO)

LEONALDO VILELA RIBEIRO 58048049104 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006009-28.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

LEONALDO VILELA RIBEIRO, LEONALDO VILELA RIBEIRO 58048049104 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que emende a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, junto instrumento procuratório da advogada que 

subscreveu a peça inicial. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006006-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI JOSE CIELO (EXECUTADO)

V.J. CIELO REPRESENTACOES DE INSUMOS AGROPECUARIOS - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006006-73.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

VANDERLEI JOSE CIELO, V.J. CIELO REPRESENTACOES DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS - ME Vistos etc. Intime-se a parte autora para emendar 

a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando instrumento procuratório 

da advogada que subscreveu a peça inicial. Após, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000620-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERASMO PEREIRA MARINHO (AUTOR(A))

PATRICIA SOARES DOURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

JANINE DAIANE POOTER (RÉU)

TRAUDI POOTER (RÉU)

Magistrado(s):
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ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000620-96.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE ERASMO PEREIRA MARINHO RÉU: TRAUDI POOTER, JANINE DAIANE 

POOTER Vistos etc. INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca da contraproposta oferecida no id. nº 15748896, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006148-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTHIA MIRIAN VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006148-77.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL REQUERIDO: CINTHIA MIRIAN 

VIANA Vistos etc. Devidamente comprovado o depósito prévio e 

diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, servindo esta como mandado, providenciando-se as diligências 

necessárias para seu fiel cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao 

juízo deprecante as providencias necessárias, sob pena de devolução da 

missiva, independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da 

CNGC. Consigne-se que caso a parte autora não seja beneficiária de AJG 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento da mesma, devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Realizado o ato deprecado e pagas as custas 

porventura existentes, ou restando negativas as diligências de localização 

daqueles a serem intimados/citados ou de bens a serem constritos 

(penhora, arresto, sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as 

baixas de estilo e com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003189-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR FONTANA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003189-36.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

CLAIR FONTANA - ME Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, com pedido de liminar movida por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda. em desfavor de Clair Fontana - ME. O autor sustenta que 

as partes celebraram contrato de consórcio sob o número 8380/136, 

destinado a aquisição do veículo marca Fiat, modelo Strada Working CE, 

ano fabricação 2013/2013, chassi 9BD27855MD7652685, placa OAZ5434, 

cor branca e renavam nº 528630148. Todavia, aduz que o requerido 

deixou de pagar as parcelas vencidas a partir de 10/04/2018. 

Determinou-se a emenda da inicial a fim de comprovar a mora da parte 

requerida e o recolhimento de custas processuais (id nº 13700884). A 

parte autora se manifestou nos id nº 13846349 e 13877360, juntando 

comprovante de recolhimento de custas processuais e Aviso de 

recebimento de notificação extrajudicial. Relatou que notificou o devedor 

extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo com o Decreto Lei n° 

911/69, em seu art. 3o “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas 

partes tem por objeto a aquisição do marca Fiat, modelo Strada Working 

CE, ano fabricação 2013/2013, chassi 9BD27855MD7652685, placa 

OAZ5434, cor branca e renavam nº 528630148. Inadimplida a obrigação 

pela parte ré, o autor procedeu à sua notificação extrajudicial (id nº 

13877360), sendo que, mesmo após a referida notificação, o requerido 

permaneceu inadimplente. Desta forma, nos termos do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar a expedição do 

mandado de busca a apreensão do bem e seus documentos, 

depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por ele designada. 

Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

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

do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Depois 

de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM 

por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem 

que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a 

propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos 

termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, não sendo o 

bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a 

parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003582-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS (ADVOGADO(A))

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (AUTOR(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003582-29.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO RÉU: ICATU SEGUROS S/A, 

SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança com 

pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Katia Gisele de 

Oliveira Langaro em face de Icatu Seguros S.A., todos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Determinou-se a 

intimação da parte autora para comprovar a condição de hipossuficiência 

econômica (id nº 10744430). O autor se manifestou no id nº 13237788, 

ratificando o pedido de assistência judiciária gratuita. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório, fundamento e decido. Compulsando 

detidamente os autos, verifico que na petição inicial, o autor pugnou pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não 

se encontra em condições de arcar com o ônus da presente demanda 

sem que comprometa o sustento próprio e de sua família. Pois bem. A 

inteligência da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural 

ou jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da 

justiça, sendo presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da 

pessoa natural. Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a 

concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”, 

conforme dispõe o caput do art. 98. Assim, cabe ao magistrado no uso 

dos elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. No caso em comento, embora tenha juntado declaração de 

hipossuficiência, a narrativa e os documentos juntados pelos embargantes 
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não demonstram situação de pobreza. As declarações de imposto de 

renda do ano de 2015 informa a presença de bens e direitos no valor total 

de R$ 281.901,41, bem como informa sua principal ocupação como sendo 

a de “trabalhador na exploração agropecuária”, indicando a propriedade 

de 03 (três) tratores, 01 plataforma de milho e 01 pulverizador, além disso 

as cédulas de crédito bancário juntadas no id nº 4365279 e 4365302, 

demonstra que o falecido marido da autora contratou o financiamento de 

R$ 400.000,00 e R$ 100.000,00 respectivamente, cujas parcelas se 

mostram incompatíveis com os ganhos informados no id nº 13238080, 

inferindo-se que a requerente possuía outros meios de obter renda, no 

caso a exploração agropecuária. Assim, verifica-se que a autora possui 

condições financeiras que lhe distanciam do conceito de hipossuficientes. 

Desta forma, não havendo provas que evidencie a situação de pobreza 

dos embargantes o benefício da assistência judiciária deve ser indeferido, 

pois, fazendo uso das palavras da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, a assistência judiciária gratuita “é de caráter restritivo, destinada 

a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de 

modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que 

não se verifica na hipótese. (TJMT - AgR 52164/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018). 

Ante o exposto, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção da demanda 

(art. 290 do CPC). Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001630-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VALTAIR VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUPE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001630-78.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALTAIR VIEIRA RÉU: DUPE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - 

ME Vistos, etc. Cuida-se ação de prestação de contas com pedido de 

tutela provisória de urgência ajuizada pelo Espólio de Valtair Vieira, 

representado pela inventariante Maria Lucia Ribeiro, em face de Dupe 

Comércio de Peças e Assessórios Ltda. - ME, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A inicial foi recebida conforme id nº 11284601, 

indeferindo o pedido tutela provisória de urgência e determinando a 

realização de audiência de conciliação. A audiência de conciliação restou 

inexitosa conforme id nº 12498457. Foi juntado aos autos termo de acordo 

extrajudicial realizado entre as partes (ref. 37) em que requereram a 

homologação e a suspensão do feito. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório, DECIDO. Tratando-se de direitos disponíveis e inexistindo 

violação da lei, HOMOLOGO o acordo no id nº 12890052, e, com 

fundamento no artigo 313, II, do CPC, SUSPENDO o feito, até o termo final 

do prazo previsto no instrumento de transação para cumprimento da 

obrigação (20/12/2019). Decorrido o prazo da suspensão (20/12/2019), o 

que deverá ser certificado, intime-se a autora para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Após, com 

ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, retornem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000737-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON JUNIOR HEIDMANN (EXECUTADO)

ALAN CESAR PETKOVICZ (EXECUTADO)

SIMONE DE CASSIA OLIVEIRA RODRIGUES PETKOVICZ (EXECUTADO)

MARIANE OLIVEIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000737-53.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: SIMONE DE CASSIA 

OLIVEIRA RODRIGUES PETKOVICZ, ALAN CESAR PETKOVICZ, MARIANE 

OLIVEIRA RODRIGUES, MAYCON JUNIOR HEIDMANN Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco 

S.A. em face de Simone de Cassia Oliveira Rodrigues Petkovicz, Alan 

Cesar Petkovicz, Mariane O. Rodrigues Heidmann e Maycon Junior 

Heidmann, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos na 

inicial. A inicial foi recebida no id nº 11895051, determinando a citação dos 

devedores. No id nº 13744520 o exequente junta termo de acordo 

extrajudicial firmado entre as partes, requerendo ao final a expedição de 

termo de penhora do bem ofertado no termo e a suspensão do feito. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório, fundamento e DECIDO. Conforme 

se assevera dos autos, cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial, tendo a parte autora apresentado pedido de homologação de 

acordo com consequente suspensão. Inicialmente, anoto a necessidade 

de citação dos devedores, isso porque ainda que os executados tenham 

assinados o termo de acordo extrajudicial, desacompanhados de 

advogado(a), a juntada do termo de acordo não gera efeito de 

comparecimento espontâneo nos autos, sendo necessária o 

aperfeiçoamento da citação dos executados para o prosseguimento do 

feito. Nesse sentido, é o julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR 

AOS AUTOS PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PENHORA. 

NECESSIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. 

A presença voluntária do réu ou do devedor só para firmar acordo, sem a 

presença de advogado constituído, difere do comparecimento para 

apresentação de defesa, hipótese que não supre a citação. 2. Recurso 

especial não provido. (STJ - REsp 1394186/MT, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 14/04/2015) – 

grifei. Com efeito, embora o art. 922 do Código de Processo Civil disponha 

que o Juiz, a requerimento das partes, poderá suspender a execução 

“durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra 

voluntariamente a obrigação”, a melhor interpretação da regra é no sentido 

de que sua aplicação pressupõe o aperfeiçoamento da relação 

processual, com a citação do executado. Outrossim, semelhante 

entendimento se dá ao analisar o pedido de expedição do termo de 

penhora, tendo em vista a imperiosa necessidade da prévia citação dos 

devedores para a realização do ato constritivo. Assim, não havendo a 

formação completa da relação processual, INDEFIRO o pedido de penhora 

e suspensão do feito. Intime-se a parte exequente para que diga, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se possui interesse em prosseguir com ação. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004784-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE LUFT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004784-07.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ALBERI DE OLIVEIRA REQUERIDO: MICHELE LUFT Vistos 

etc. Cuida-se de ação de divórcio consensual ajuizada a fim de que seja 

homologado o acordo pactuado entre Alberi de Oliveira e Michele Luft de 

Oliveira, juridicamente assistidos pela Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, pactuando acerca da guarda, alimentos, divórcio e partilha 

de bens. As partes optaram pelo modelo de guarda compartilhada, fixando 

que a menor continuará residindo com a genitora, bem como acordaram 

quando o direito de convivência familiar e da obrigação alimentar. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou favorável à 

homologação do acordo, haja vista que os interesses da criança se 

encontram atendidos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

DECIDO. Inicialmente, compulsando detidamente os autos, verifica-se que 

as partes pactuaram acerca da partilha de bens, sendo i) Um imóvel 
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urbano situado na Rua Colorado, Quadra 20, lote 05, nº 1280, Bairro 

Jardim Tropical, Sorriso – MT, com Área de 450 m², avaliado em R$ 

250.000,00, em nome de Michele Luft, e, ii) um automóvel VW/GOL 1.0, 

ano 2008, placa EBU/1063, cor branca, avaliado pela tabela FIPE em R$ 

14.462,00, em nome de Delmar Jonas Beling. Verifica-se que não há nos 

autos prova documental de que o automóvel pertença aos requerentes, de 

modo que, este não poderá ser objeto de partilha. Isso porque, segundo a 

legislação e o entendimento dos Tribunais, não podem ser incluídos na 

partilha bens móveis ou imóveis cuja propriedade seja de terceiros, senão 

vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO. 

PARTILHA DE BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de Ação de Divórcio, somente pode ser 

objeto de partilha os imóveis de propriedade do casal, não sendo permitida 

a inclusão de bem imóvel registrado em nome de terceiros, no rol de bens 

partilháveis. 2. Tratando-se de imóvel registrado em nome de pessoa 

jurídica da qual um dos cônjuges é sócio, somente é permitida a sua 

partilha após a transferência da propriedade para o nome do casal, e o 

ajuizamento de eventual sobrepartilha. 3. Recurso de Apelação conhecido 

e não provido. (TJ-DF - APC: 20130610043252, Relator: NÍDIA CORRÊA 

LIMA, Data de Julgamento: 17/03/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/04/2016 . Pág.: 241) APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA 

DE BENS. BENS EM NOME DE TERCEIRO OU SEM EXISTÊNCIA 

COMPROVADA. Para que se possa cogitar de partilhar bens móveis ou 

imóveis, é necessário, no mínimo, que a existência de tais bens esteja 

comprovada nos autos. E tratando-se de bens sujeitos a registro, devem 

estar registrados em nome das partes. Descabido, portanto, o pedido de 

partilha de bens cuja existência não foi comprovada ou que estejam 

registrados em nome de terceiros. NEGARAM PROVIMENTO. (TJ-RS - AC: 

70058761602 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 10/04/2014, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

17/04/2014). Descabida, portanto, a partilha de bens cuja propriedade 

esteja registra em nome de terceiros, como no caso dos autos. Por outro 

lado, merece acolhimento os demais termos do acordo, ante a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente e os direitos 

indisponíveis da criança se encontram resguardados. Desse modo, 

HOMOLOGO PARCIALMENTE O ACORDO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória, excluindo da partilha o 

automóvel VW/GOL 1.0, ano 2008, placa EBU/1063, cor branca, em nome 

de Delmar Jonas Beling. DECRETO O DIVÓRCIO do casal Alberi de Oliveira 

e Michele Luft de Oliveira. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o 

mandado de averbação ao cartório competente, devendo ser alterado o 

nome da autora para MICHELE LUFT. Sem custas e honorários, uma vez 

que os requerentes atuam pelo pálio da gratuidade da justiça. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, 

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

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003844-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SAVARIZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO LUIZ CLEMENTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003844-42.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: JULIANA SAVARIZ RODRIGUES REQUERIDO: SÉRGIO LUIZ 

CLEMENTE Vistos etc. Cuida-se de ação de regulamentação de guarda 

unilateral com pedido de tutela antecipada de urgência c.c pedido de 

alimentos, ajuizada por Juliana Savariz Rodrigues, juridicamente assistida 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,em desfavor de Sérgio 

Luiz Clemente. Dentre um ato e outro, as partes compareceram na 

Defensoria Pública e firmaram acordo, regulamentando a guarda, alimentos 

e convivência com os filhos. Estabeleceram que a guarda caberá 

exclusivamente à requerente Juliana. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. DECIDO. Ante a manifestação de vontade das partes 

exarada conjuntamente, estando resguardados os direitos indisponíveis 

da(s) criança(s) e/ou adolescente(s), HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes de id. 

nº 14652095, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, vez que beneficiária da AJG. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO da sentença, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

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

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001434-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE RAVENNA DOS SANTOS DOUDEMENT (REQUERENTE)

MARCELO DA PIEVE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001434-11.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: DANIELE RAVENNA DOS SANTOS DOUDEMENT 

REQUERIDO: MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS Vistos etc. Daniele 

Ravenna dos Santos Doudement e Marcos Antonio Oliveira Santos, 

devidamente representados por procurador constituído, propuseram a 

vertente ação visando à homologação de divórcio consensual, com 

guarda e alimentos. Durante a vida em comum, o casal concebeu dois 

filhos. Não possuem bens a partilhar. No acordo apresentado, as partes 

transacionaram quanto à guarda, alimentos, bem como quanto ao divórcio, 

sendo que a cônjuge pretende voltar a usar o nome de solteira. O 

Ministério Público manifestou favoravelmente à homologação do pedido no 

id nº 8116697. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 

Compulsando os autos, constato que os requeridos são casados 

civilmente desde o dia 15 de maio de 2009, sob o regime de comunhão 

parcial de bens (id nº 5583054). Por oportuno, convém salientar que, no 

dia 14 de Julho de 2010, por força do Poder Constituinte Derivado 

Reformador, foi publicada e entrou em vigor a Emenda Constitucional n° 

66, dando nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, que 

dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, no sentido 

de suprimir o requisito de prévia separação judicial por mais de 01 (um) 

ano ou de comprovada separação de fato por mais de 02 (dois) anos, 

além de outros procedimentos que facilitam a consumação do ato. Logo, 

para a decretação do divórcio basta apenas que as partes sejam casadas 

e manifestem o interesse em dissolver o vínculo conjugal. Da análise dos 

autos, verifico que o casal preenche os requisitos necessários para a 

decretação do fim do vínculo conjugal, sendo partes legítimas e 

regularmente representadas. Deliberaram acerca da guarda, visitas e 

pensão dos filhos, bem como da partilha dos bens, havendo manifestação 

do Parquet favorável à homologação do divórcio. Presentes os requisitos 

autorizadores, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para que 

passe a fazer parte integrante da presente sentença, surtindo seus 

jurídicos e legais efeitos, de modo que, DECRETO O DIVÓRCIO do casal 

Daniele Ravenna dos Santos Doudement e Marcos Antonio Oliveira 

Santos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a” do 

Código de Processo Civil. Sem custas, vez que beneficiários da justiça 

gratuita. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, devidamente 

certificado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao cartório competente 

para que proceda às averbações e retificação necessárias. Em seguida, 

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

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002916-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINELLI LTDA - ME (AUTOR(A))

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANIFICADORA SORRISO LTDA - ME (RÉU)

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002916-91.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINELLI LTDA - ME RÉU: 

PANIFICADORA SORRISO LTDA - ME Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolveram por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo 

e consequente extinção o feito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código 

de Processo Civil. É o necessário relatório. DECIDO. O instrumento do 

acordo está em ordem, e, pois, apto a merecer homologação. 

Considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o 

acordo celebrado entre as partes, pelo que JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Custas pagas. Sem Honorários, pois as partes 

dispensaram o pagamento de honorários sucumbenciais, ficando cada 

uma responsável apenas pelo pagamento da remuneração de seus 

respectivos patronos. Após o trânsito em julgado da sentença, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000869-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DE OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000869-13.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCIENE DE OLIVEIRA LOPES Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão, ajuizada por Bradesco Financiamentos S.A., em face do 

Luciene de Oliveira, todos devidamente qualificados no presente feito, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. No id nº 11935388 

determinou-se a emenda da inicial. O autor apresentou a emenda no id nº 

12319270. No id nº 12448872 o autor requereu a desistência do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas 

desnecessárias, analisando o feito, verifico a desistência da parte autora 

em prosseguir com o feito, sendo que a extinção da ação sem resolução 

do mérito se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de levantamento de restrição 

judicial, vez que não houve qualquer comando de restrição nos autos. 

Custas recolhidas na inicial. Deixo de condenar o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, visto a ausência de contraditório formado nos 

autos. Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Dispensado o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000409-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAMPONOGARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000409-60.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: RICARDO CAMPONOGARA Vistos, e etc. Cuida-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por Cooperativa de 

Crédito dos Médicos, outros Profissionais da Saúde e Empresários de 

Mato Grosso – UNICRED em face de Ricardo Camponogara, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. A 

inicial foi recebida no id nº 9189277, deferindo o pedido liminar e 

determinando a citação do requerido. Auto de busca, apreensão, remoção 

e depósito juntado no id nº 11180518. O autor juntou termo de acordo no id 

nº 11239463, requerendo a homologação do acordo e consequente 

extinção. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença, fazendo-o com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a pagar ou ressarcir, 

vez que a parte autora é beneficiaria da justiça gratuita. Sem custas, anta 

ausência de contraditório. Ante a desistência do prazo recursal o trânsito 

em julgado desta sentença se dará logo após a sua publicação. 

Arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002636-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA FERREIRA CALIXTO (AUTOR(A))

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE DA SILVA SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002636-86.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CATIA FERREIRA CALIXTO RÉU: GEOVANE DA SILVA SOUSA Vistos, etc. 

Trata-se de ação de alimentos ajuizada por Catia Ferreira Calixto em face 

de Geovane da Silva Sousa, ambos devidamente qualificados no presente 

feito, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. No id nº 13307693 

determinou-se emenda da inicial a fim de comprovar a condição de 

hipossuficiência econômica. A audiência foi realizada, conforme id nº 

10889875. A autora se manifestou no id nº 13516878. Em seguida, no id 

nº 13666025 a autora requereu a desistência do feito. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas desnecessárias, 

analisando o feito, verifico a desistência da parte autora em prosseguir 

com o feito, sendo que a extinção da ação sem resolução do mérito se 

impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, vez que defiro o beneficiário da justiça 

gratuita. Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios, visto a ausência de contraditório formado nos autos. 

Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser previamente 

certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Publique-se. Dispensado o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001967-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEY TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU GRANDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001967-33.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: CIRLEY TEIXEIRA REQUERIDO: DIRCEU GRANDO Vistos etc. 

Cuida-se de ação divórcio litigioso, promovida por CIRLEY TEIXEIRA, em 

face de DIRCEU GRANDO, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Dentre um ato e outro, as 

partes firmaram acordo, pugnando pela conversão do divórcio litigioso em 

divórcio consensual, e, consequentemente a homologação, da transação. 

Manifestaram que não possuem filhos, nem bens a partilhar. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, converto a presente 

ação em divórcio consensual. Considerando a manifestação de vontade 

das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória, de modo que, DECRETO O DIVÓRCIO do casal 

Cirley Teixeira e Dirceu Grando. Em consequência, JULGO EXTINTO O 
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PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, vez que defiro os benefícios da AJG. EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao cartório competente para que proceda às averbações e 

retificação necessárias. Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003788-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NEUSA GOMES DA SILVA MAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003788-09.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA NEUSA GOMES DA SILVA MAIA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BV 

Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em face de Maria 

Neusa Gomes da Silva Maia, ambos devidamente qualificados no presente 

feito, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. No id nº 13343814 

a autora requereu a desistência do feito. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Sem delongas desnecessárias, analisando o feito, 

verifico a desistência da parte autora em prosseguir com o feito, sendo 

que a extinção da ação sem resolução do mérito se impõe. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas recolhidas na inicial. Deixo de condenar o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, visto a ausência de contraditório formado nos 

autos. Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Dispensado o registro na forma 

do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-o 

necessário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002401-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MATTANA (REQUERENTE)

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002401-90.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: ADRIANO MATTANA REQUERIDO: FIAGRIL LTDA Vistos, 

etc. Cuida-se de embargos à execução opostos por Adriano Mattana, em 

face de Fiagril S.A., todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. Determinou-se a intimação da parte 

autora para comprovar a condição de hipossuficiência econômica (id nº 

14237839). O embargante juntou termo de acordo extrajudicial no id nº 

11519142, requerendo a extinção do feito e a dispensa do pagamento do 

pagamento custas processuais. No id nº 11554508 o embargante reiterou 

o pedido de dispensa de custas processuais Vieram os autos conclusos. 

É o breve relatório, fundamento e DECIDO. Compulsando detidamente os 

autos, verifico que na petição inicial, o autor pugnou pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não se encontra em 

condições de arcar com o ônus da presente demanda sem que 

comprometa o sustento próprio e de sua família. Pois bem. A inteligência 

da nova norma de processo civil prevê que a pessoa natural ou jurídica 

com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, sendo 

presumida como verdadeira a alegação de insuficiência da pessoa natural. 

Pela nova Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão do benefício 

é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios”, conforme dispõe o caput do 

art. 98. Assim, cabe ao magistrado no uso dos elementos presentes nos 

autos ponderar acerca do acesso gratuito a justiça. No caso em comento, 

devidamente intimado o embargante deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentação de documentos que comprovem sua situação de 

miserabilidade econômica. Desta forma, não havendo provas que 

evidencie a situação de pobreza dos embargantes o benefício da 

assistência judiciária deve ser indeferido, pois, fazendo uso das palavras 

da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, a assistência judiciária 

gratuita “é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao 

Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - Ap 33355/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). 

Quanto ao pedido de dispensa do recolhimento custas processuais, sob o 

fundamento de que não houve prestação jurisdicional, haja vista que 

sequer ocorreu o aperfeiçoamento da relação processual entre as partes, 

tenho que pleito não merece guarida. Explico. Em que pese não tenha 

havido efetiva citação da parte demanda, razão pela qual o embargante 

optou pelo pedido de desistência, tal motivo por si só não significa que os 

valores referente às custas processuais não seriam utilizados, uma vez 

que o feito foi autuado, distribuído, redistribuído, houve publicação de 

intimação no DJe, enfim, foram realizados todos os atos processuais que 

são calculados para o recolhimento das custas. De outra forma, mesmo 

que não tenha sido citado a parte embargada, não há nem o que falar em 

desconto na guia de recolhimento, pois o art. 456 da CNGC/CGJ-TJMT 

disciplina que “a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível”. Assim, não verificada a hipótese de incapacidade do embargante 

em realizar o pagamento, o indeferimento do pedido é a medida que se 

impõe. Outrossim, sem mais delongas, verifico a desistência da parte 

autora em prosseguir com o feito, sendo que a extinção da ação sem 

resolução do mérito se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita e o pedido de dispensa do pagamento de 

custas e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte embargante ao pagamento de custas processuais. Sem 

honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contraditório. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se 

o autor para que recolham as custas processuais no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, recolhida as custas processuais, arquivem-se os autos. Caso 

reste infrutífera a intimação, a secretaria deverá realizar a providências 

descritas no art. 352, § 1º e 2º, da CNGC/CGJ.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005707-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. (ADVOGADO(A))

G. A. S. (EXEQUENTE)

G. D. A. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE ADRIANA DE ALMEIDA OAB - 009.259.531-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. F. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

DISTRIBUIR VIA PJE A CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA E JUNTADA AOS 

AUTOS, INSTRUINDO-A COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, NOS 

TERMOS DO CPC, DEVENDO COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO NO PRAZO 

DE 30 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005759-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. R. A. L. (REQUERENTE)

S. L. D. (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

E. S. L. (RECONVINDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA JÁ EXPEDIDA, 

ID RETRO, VIA PJE, INSTRUINDO-A COM OS DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS, NOS TERMOS DO CPC, DEVENDO JUNTAR O 

COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO NOS AUTOS NO PRAZO DE 30 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001959-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA MARIA DOS SANTOS (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000092-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 13/11/2018 às 09h00min, no Consultório localizado na Rua São 

João 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso-MT, devendo o periciado 

comparecer munido de documentos pessoais, carteira de trabalho e todos 

os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005638-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRES MOUTIM DA SILVA (REQUERENTE)

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005638-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

IRES MOUTIM DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por IRES MOUTIM 

DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15564291, em que 

comprova a qualidade de segurado bem como o período de carência. 

Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos 

nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de 

desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova 

inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva 

este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo 

certo que só será possível se verificar se há de fato a suposta 

incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de perícia 

médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que 

a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente 

econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária 

ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à 

saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem 

a providência antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em 

cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002766-47.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR NUNES (AUTOR(A))

ELEOMAR RENE BLOCHER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002766-47.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

VALDEMIR NUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por VALDEMIR NUNES contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez em seu 

favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas de saúde 

enfrentados, encontra-se incapacitado para realização de atividades 

laborativas, tendo o requerido cessado o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 3292606), 

foi determinada a citação do requerido. O requerido contestou a demanda 

alegando preliminar de prescrição quinquenal das parcelas vencidas 

anteriormente ao ajuizamento da ação, bem como a ausência de 

incapacidade laborativa pela parte autora (Num. 4690499). Afastada a 

preliminar aduzida, e determinada realização de perícia (Num. 4807085), o 

laudo restou juntado aos autos no Num. 14121437, sobre o qual fora 

oportunizada manifestação às partes, não havendo impugnação. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de benefício 

previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 
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invalidez, formulado por VALDEMIR NUNES contra o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Ressalto que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Pela análise do laudo 

pericial (Num. 14121437) é possível divisar que a parte autora não possui 

incapacidade para o trabalho, desta forma não há comprovação do 

requisito descrito acima no item III. Assim, não merece guarida a pretensão 

da parte autora, conforme o entendimento jurisprudencial. Vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

TRABALHADOR URBANO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CAPACIDADE 

LABORAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA 

REFORMADA. 1. Os requisitos para a concessão do auxílio-doença e da 

aposentadoria por invalidez estão dispostos no art. 42, caput e § 2º, da 

Lei 8.213/91, quais sejam: 1) qualidade de segurado; 2) cumprimento do 

período de carência (12 contribuições), quando exigida; 3) incapacidade 

parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente 

(aposentadoria por invalidez) representando esta última aquela 

incapacidade insuscetível de recuperação ou de reabilitação para o 

exercício de atividade que garanta a subsistência (incapacidade total e 

permanente para o trabalho) e 4) não ser a doença ou lesão preexistente 

à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social. 2. Restando 

incontroverso o cumprimento dos requisitos: qualidade de segurado e 

período de carência; a controvérsia trazida pelo INSS cinge-se à presença 

da incapacidade total/parcial e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade 

que garanta a subsistência. 3. Na hipótese, o laudo judicial (fls. 20/21) 

concluiu que a parte autora é portadora de espondilodiscoartrose de 

coluna cervical com radiculopatia (CID 10: M50.1 e M19.9), necessitando 

de acompanhamento médico e fisioterápico, incapacitada parcial e 

permanentemente para o exercício de atividades laborais que exijam 

esforço físico moderado ou severo, longos períodos em posições que 

mantenham má postura para a coluna e extensos percursos de 

deambulação. No entanto, o laudo foi peremptório ao afirmar que a 

incapacidade acima mencionada não se estende à atividade laborativa 

habitual da requerente (cabeleireira). A idade avançada (62 anos) não tem 

o condão de alterar a conclusão do laudo pericial, eis que a autora se 

encontra apta para a atividade laborativa que garante a sua subsistência, 

não necessitando ser reabilitada em outra função.(grifei) (...)”. Apelação 

do INSS provida. A Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação do 

INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 00535335820174019199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018 PAGINA:.). Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com o § 8º do artigo 

85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, 

a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios 

deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o 

trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000437-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILO DUTEL (AUTOR(A))

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000437-62.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

DILO DUTEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH 

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por 

DILO DUTEL contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que devido 

às enfermidades enfrentadas, não consegue mais desenvolver suas 

atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteando pela a 

procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi 

deferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 

1470430). O requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de 

incapacidade pela parte autora (Num. 1611640). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 10714074, sobre o 

qual manifestou a parte autora (Num. 11032017), permanecendo inerte o 

requerido (Num. 12168057). Diante da impugnação da parte autora, fora 

nomeado perito especialista em ortopedia, o qual realizou laudo pericial no 

Num. 13775402, manifestando-se a parte requerente (Num. 14060254) e 

silente o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Cuida-se de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por DILO 

DUTEL contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 

As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que 

é possível divisa-los pelo documentos constantes no Num. 1461463. 

Sobre o terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de 

doença que afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente 

proceder-se a uma definição do tipo de benefício, em função das 

características da enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por 

invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o 

terceiro requisito se levar em conta o grau de instrução do requerente, a 

idade, bem como se a incapacidade para o trabalho a que estava 

habituado é permanente. Assim, pela análise do laudo acostado aos autos 

(Num. 13775402), verifica-se pelas respostas do Perito, que a parte 

autora encontra-se incapacitada de forma parcial e temporária, e, aliado à 

idade da parte autora (51 anos), faz jus ao beneficio de auxílio-doença. 

Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE 

PARCIAL E TEMPORÁRIA. PROCESSO DE REABILITAÇÃO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. O benefício de auxílio-doença funda-se no art.59 da 

Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja 

incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, cumprido o período de carência respectivo, 

equivalente a doze contribuições mensais. De seu turno, na forma do 

art.42 da referida lei, é devida aposentadoria por invalidez ao segurado 

total e permanentemente incapacitado para o exercício de atividade que 

lhe assegure a subsistência, uma vez cumprida a carência exigida. 2. A 

conclusão da perícia médica produzida nos autos indica que a segurada 

(empregada doméstica, 39 anos à época da perícia) é portadora de lesão 

ortopédica de ossos do antebraço direito, o que determina incapacidade 

parcial e temporária para exercer a sua atividade habitual de empregada 

doméstica. No entanto, o expert faz consignar no laudo que a lesão é 

passível de cirurgia e tratamento fisioterápico. (grifei) Portanto, a hipótese 

dos autos é de incapacidade laborativa parcial e temporária da autora para 

a função que desempenhava. Ou seja, não estando a segurada 

permanentemente incapacitada, está suscetível de recuperação para sua 

atividade laboral habitual, e não tem a previdência social, portanto, a 

obrigação de encaminhá-la à reabilitação profissional (art. 62, 89 e 

seguintes da lei 8.213/91), hipótese prevista tão somente para as 

situações de incapacidade permanente do segurado para a sua atividade 

habitual, o que, como visto, não ocorreu na hipótese. 3. Os honorários 

advocatícios devidos pelo INSS devem ser fixados em 10% sobre o valor 

da condenação, correspondente às parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, conforme Súmula 111 do Superior Tribunal de 

Justiça, entendimento mantido tendo em vista que a sucumbência foi 

fixada ainda sob a égide do CPC/73. 4. Apelação parcialmente provida 

para majorar os honorários advocatícios, nos termos explicitados no item 

3. Sentença mantida nos demais termos. Inexistência de remessa oficial.” 

(TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária Da Bahia, AC 

0013806-05.2011.4.01.9199 / RO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 102 de 320



BAHIA, e-DJF1 de 28/06/2017) “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. 

PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. LAUDO PERICIAL. 

AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, alterada pela Lei 

9.032/95, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, é 

necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado 

incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe 

garanta subsistência (STJ, AgRg no AREsp 167.058/SE, Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJ de 02/06/2016). 2. O auxílio doença, 

nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, tem como requisitos: a) a condição 

de segurado do beneficiário; b) o cumprimento, quando for o caso, do 

período de carência; e c) a incapacidade para o trabalho ou para a 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Ainda, 

exclui-se o benefício se a doença ou lesão preexistir à filiação ao Regime 

Geral de Previdência Social - RGPS, salvos os casos de a incapacidade 

sobrevir de sua progressão. 3. No caso dos autos, de acordo com o 

Laudo Pericial juntado às fls. 82/86, o perito judicial constatou que a parte 

autora, nascida em 1967, residente em Barbacena/MG, primeiro grau 

incompleto, com as profissões de fiandeira, camareira, servente na Usina 

de Compostagem do Departamento Municipal do Meio Ambiente e 

posteriormente como gari também no DEMASA, é portadora de sequela de 

patologia traumática adquirida, denominada: síndrome do manguito rotador 

do ombro direito (CID 10-M 75.1), hérnia de disco cervical C5/C6 (CID 10-M 

50.1) e epicondilite lateral no cotovelo direito (CID 10-M 77.1). No entanto, 

em que pese o fato de o perito ter constatado que há incapacidade laboral 

da parte autora, ele atesta - em resposta aos quesitos ns. 4, 6 e 7 da 

parte autora, fl. 73 - a possibilidade de, por meio de cirurgia, haver a 

recuperação e reversão da lesão, oportunizando a tentativa de 

reabilitação profissional do caso em tela. 4. Assim, não merece reparo a 

sentença que manteve o auxílio-doença (grifei) que percebe a parte 

autora desde julho/2006, pois não é possível concluir que a autora está 

incapacitada total e permanente para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação em atividade que lhe garanta a subsistência. 5. Apelação da 

parte autora não provida. 6. "Somente nos recursos interpostos contra 

decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o 

arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, 

§ 11, do novo CPC" (enunciado Administrativo STJ nº 7). Mantenho a 

sucumbência fixada, suspensa a exigibilidade nos termos da justiça 

gratuita deferida”. (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária De Minas 

Gerais. AC 0070357-39.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUÍZA FEDERAL 

LUCIANA PINHEIRO COSTA (CONV.), e-DJF1 de 31/05/2017) Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de 

mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde o 

requerimento administrativo do benefício em 12/04/16 – Num. 1461463. 

Visando evitar a cessação do benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei 

n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se 

necessária a fixação da data da cessação do benefício. Sendo assim, fixo 

DCB em 12 meses, para realização de tratamento e reabilitação. 

Outrossim, entendo presentes os requisitos para concessão da tutela de 

urgência, uma vez que o fumus boni iuris restou comprovado quando do 

preenchimento dos requisitos do beneficio de auxílio-doença pela parte 

autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, está com 

incapacidade laboral e é considerada hipossuficiente nos termos da 

acepção jurídica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente o benefício de auxílio-doença, 

devendo tal medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Sobre as prestações em atraso, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela. Por outro lado, 

quanto à fixação dos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, 

com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à 

caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005727-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA DE OLIVEIRA OAB - 991.309.391-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005727-87.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA SILVA REPRESENTANTE: MARIA DE FATIMA DA 

SILVA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por Morte c/c 

tutela de urgência ajuizada por MARIA APARECIDA DA SILVA, 

representada por seu irmã e curadora Maria de Fátima da Silva de Oliveira, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a 

concessão do beneficio previdenciário de pensão por morte em razão do 

falecimento de sua genitora Cacilda Maria da Silva, ocorrido em 16/03/17. 

Com a inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação 

previdenciária em que a parte autora pretende que o requerido seja 

condenado a lhe conceder o benefício de pensão por morte, em razão do 

falecimento de sua genitora. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Para a concessão do benefício de pensão por morte, 

necessário se faz a demonstração da condição de segurada da falecida, 

bem como da situação de dependência da parte Requerente, nos termos 

do artigo 74 da Lei 8.213/91. Sob esse prisma, a condição de dependente 

da autora é presumida, uma vez que a mesma é filha da de cujus, sendo 

que, ainda que sua interdição tenha ocorrido após os 21 anos de idade, 

fato é que a mesma apresenta deficiência mental grave, conforme se 

depreende dos documentos carreados aos autos (num. 15638091). 

Ademais, é possível vislumbrar que a requerente recebia benefício de 

amparo social a pessoa portadora de deficiência desde o ano 2000, sendo 

que tal benefício era pago na conta de sua genitora, até a data do óbito em 

16/03/2017. Portanto, ao menos em uma fase de cognição sumária, 

entendo que restam preenchidos os requisitos do art. 16, I, da Lei n. 

8.213/91. Do mesmo modo, os documentos acostados aos autos, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, atestam a qualidade de segurada 

da de cujus, anteriormente ao falecimento desta. Por fim, destaco que a 

mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente 

econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária 

ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à 

saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem 

a providência antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em 

cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de pensão por morte, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

até posterior decisão final da lide. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 
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contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003499-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARIA DE MORAIS DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

M. H. M. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003499-13.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: FRANCISCA MARIA DE MORAIS DA SILVA MACIEL, MIGUEL 

HENRIQUE MORAIS MACIEL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação Previdenciária para 

Concessão de Benefício de Prestação Continuada (LOAS) proposta por 

MIGUEL HENRIQUE MORAIS MACIEL, representado por sua genitora 

Francisca Maria de Morais da Silva Maciel em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS), sustentando o autor que é 

portador de deficiência, demonstrando-se totalmente incapacitado para os 

atos da vida independente, dependendo da ajuda de terceiros, pugnando 

pelo recebimento de benefício de prestação continuada a ser paga pelo 

requerido. Recebida a inicial foi determinada a citação do requerido e a 

realização de estudo socioeconômico (Num. 4348324). O requerido 

apresentou contestação, aduzindo a ausência de incapacidade pela parte 

autora (Num. 5028488), bem como da renda inferior à ¼ do salário mínimo. 

Estudo socioeconômico e laudo pericial nos Nums. 10731507e 14099756, 

respectivamente, sobre os quais se manifestou somente a parte autora. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação 

Previdenciária para Concessão de Beneficio de Prestação Continuada 

(LOAS) ajuizada por MIGUEL HENRIQUE MORAIS MACIEL contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. Entre os direitos 

necessários à implementação da ordem social prevista na Constituição 

Federal, encontramos aqueles relativos à Seguridade Social, que 

contempla a previdência social, saúde e assistência social. A Assistência 

Social pode ser definida como a política pública, integrada por um conjunto 

de ações de iniciativa pública e da sociedade, que visa prover aos 

brasileiros com renda inferior aos mínimos legais, condições de inclusão 

na sociedade, através do atendimento às necessidades básicas, para o 

efetivo exercício dos direitos, que constituem a cidadania. É por isso que, 

na Assistência Social, não existe o princípio da contrapartida, ou seja, o 

benefício recebido não depende de contribuição realizada, ao contrário do 

que acontece com os benefícios previdenciários. Consoante prescreve o 

artigo 203, caput, da Constituição Federal, a assistência social será 

prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à 

seguridade social. Desta forma, os benefícios de caráter assistencial têm 

natureza não-contributiva, possuindo, dentre os seus objetivos a proteção 

à pessoa portadora de deficiência ou ao idoso, mediante o pagamento de 

um salário mínimo, desde que preenchidos os requisitos elencados no 

inciso V, do art. 203, da CF, regulamento pela Lei n.° 8.742/93 e Decreto 

n.° 1.744/95. Trata-se do benefício de prestação continuada (LOAS), 

destinado ao idoso ou pessoa portadora de deficiência, que não tenham 

condições de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua 

própria família. A característica da deficiência, para os efeitos da Lei n.° 

8.742/93 é, além da incapacidade para o trabalho, a impossibilidade de 

vida independente. Desta forma, a pessoa portadora de deficiência, para 

os efeitos da Lei n.° 8.742/93 é aquela que apresenta incapacidade para o 

trabalho e para a vida independente, e que tal condição lhe cause 

dificuldade de integração social. O primeiro ponto a ser destacado, e que 

não causa maiores problemas é que o conceito de família, para a Lei 

8.742/93, abarca o conjunto daqueles que compõem o núcleo familiar, 

pessoas que vivam sob o mesmo teto. O que se deve ter em mente é que 

o benefício assistencial é destinado aos que se encontram em situação 

precária. Consoante prescreve o artigo 1.° da Lei n.° 8.742/93, a 

assistencial social "[...] é política de Seguridade Social não contributiva, 

que provê os mínimos sociais”. Os mínimos sociais não se referem apenas 

às condições de saúde e sobrevivência dos indivíduos, mas são garantias 

do exercício da cidadania a que todos os cidadãos têm direito. Por estas 

razões o benefício assistencial não tem o condão de complementação de 

renda familiar, já que assim o fazendo, não age provendo os mínimos 

sociais, que no seu conceito não envolve recursos destinados a 

complementação de renda. Assim, a Lei nº 8.742/93 preleciona que, uma 

vez cumpridos os requisitos para a concessão do benefício da prestação 

continuada, é de rigor deferi-lo. Vê-se, pois, que o benefício da prestação 

continuada constitui instrumento indispensável para que as pessoas 

portadoras de deficiência, que não podem manter-se por si mesmas ou 

por suas famílias, tenham suas necessidades básicas atendidas e vivam 

com o mínimo de dignidade. No caso em análise o laudo da perícia médica 

afirma que o requerente possui apenas 04 anos de idade e se enquadra 

na hipótese do artigo 20 da Lei 8.742/93, sendo considerado incapaz para 

realizar atividades habituais de sua faixa etária desde o seu nascimento 

(Num. 14099756). Por fim, da realização do estudo social, é possível 

vislumbrar que a família é composta por nove pessoas, o requerente, seis 

irmãos, os quais são crianças, a genitora e o genitor, os quais sobrevivem 

somente da renda do genitor, de em média R$ 1.100,00, restando 

demonstrada a condição de miserabilidade da parte autora. Ademais, é 

entendimento consolidado nos Tribunais que a condição de miserabilidade 

não deve abster-se a verificação da renda, mas a condição de 

vulnerabilidade do grupo familiar. Vejamos: “CONSTITUCIONAL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO SOCIAL À PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO. ART. 203, V, CF/88. 

RESTABELECIMENTO. LEI 8.742/93. INCAPACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Na sentença recorrida, o pedido 

foi julgado procedente, ao fundamento de que restou demonstrado os 

requisitos para a concessão do benefício assistencial à parte autora, 

portadora de deficiência, conforme laudo pericial e que não possui meios 

de prover sua própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, em 

razão da renda mensal per capita inferior a ¼ (um quarto) do 

salário-mínimo. 2. Para a concessão do benefício assistencial 

(LOAS/deficiente), pleiteado pela parte autora, previsto no art. 203 da 

CF/1988, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

20 da Lei 8.742/93: a incapacidade para a vida independente e para o 

trabalho (§ 2º); e incapacidade financeira da família para prover a 

manutenção da pessoa portadora de deficiência ou do idoso. 3. A 

jurisprudência desta Corte é no sentido de que "(...) a incapacidade para a 

vida independente deve ser entendida não como falta de condições para 

as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda (...)". Precedentes deste Tribunal. 4. De 

acordo com a jurisprudência desta Corte e do STJ, a percepção do 

benefício em espécie é devida desde que a vulnerabilidade econômica do 

grupo familiar possa ser constatada, independentemente do percentual 

apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do salário mínimo 

por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição pessoal de 

cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo. (grifei) Está, pois, 

incapacitada a pessoa que não tem condições de auto determinar-se 

completamente ou que depende de algum auxílio, acompanhamento, 

vigilância ou atenção de terceiros para viver com o mínimo de dignidade. 5. 

A jurisprudência atual é no sentido de que a hipossuficiência, para fins de 

"percepção do benefício em espécie, é devida desde que a vulnerabilidade 

econômica do grupo familiar possa ser constatada, independentemente do 

percentual apurado a título de renda per capita, se de 1/4, 1/3 ou 1/2 do 

salário mínimo por indivíduo, isso porque deve ser considerada a condição 

pessoal de cada um e não apenas o quantum percebido pelo grupo". 

Diante desse contexto, ainda que se verifique renda per capita superior a 

1/4 do salário mínimo auferida pelos integrantes do grupo familiar, para fins 

de aferição do direito ao benefício social, o conjunto probatório deve 

apontar para a vulnerabilidade à subsistência digna do requerente. No 

caso concreto, o grupo familiar apresenta estado de hipossuficiência que 

se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência. 6. A prova 

pericial realizada demonstra a presença de incapacidade total e 

permanente da parte autora para o trabalho e para os atos da vida 

independente, concluindo pela sua inaptidão para a atividade laboral. 7. O 

termo inicial do benefício é a data da postulação administrativa. Não 

havendo requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação, 

definindo o períto a data da incapacidade, o termo inicial do benefício será 

a data da citação; caso a perícia não defina a data da incapacidade, o 

termo a quo será a data do laudo médico pericial. Da análise dos autos, 

verifica-se constar requerimento administrativo, mas, como não houve 

recurso da parte autora, fica mantido o determinado na sentença (data do 

laudo), em face do princípio da non reformation in pejus. 8. Mantida a r. 
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sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 9. Apelação do INSS 

desprovida”. (TRF1. 1ª T. AC 0000464-98.2006.4.01.3702 / MA, Rel. JUIZ 

FEDERAL MARCIO BARBOSA MAIA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

21/01/2016) Destarte, restando comprovado todos os elementos 

necessários à concessão do benefício, é de rigor a procedência da 

demanda. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do NCPC, concedendo de forma definitiva o BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA à parte autora, 

retroativa a data do requerimento administrativo (18/06/14 - Num. 

9240720), no valor de um salário mínimo mensal, devendo a autarquia ré 

providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Outrossim, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que o fumus 

boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos requisitos do 

LOAS pela parte autora e, o periculum in mora, pela condição social do 

mesmo, é deficiente e considerado hipossuficiente sobre a acepção 

jurídica. Assim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que o INSS conceda o 

pagamento a parte requerente do benefício LOAS, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em 

atraso, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 

com repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá 

IPCA-E, desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos 

juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela 

Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir 

da citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Notifique-se o MPE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005567-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT (ADVOGADO(A))

VERA MARIA KRAEMER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005567-96.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

VERA MARIA KRAEMER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

ajuizada por VERA MARIA KRAEMER contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do requerido ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto 

sustenta que devido às enfermidades enfrentadas, a mesmo não 

consegue mais desenvolver suas atividades laborativas, tendo o 

requerido cessado o benefício de auxílio-doença. Assim, sustentando que 

preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, 

pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a 

inicial, foi deferida a tutela antecipada e determinada a citação do 

requerido (Num. 1076975). O requerido apresentou contestação aduzindo 

a ausência de incapacidade pela parte autora (Num. 11635790), tendo a 

parte autora impugnado, ratificando os pedidos iniciais (Num. 12052798). 

Determinada a realização de perícia, o laudo restou juntado aos autos no 

Num. 13602772, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido 

de Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por VERA MARIA KRAEMER 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico 

na jurisprudência pátria que nos casos em que o benefício já fora 

concedido na seara administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a 

qualidade de segurado como o período de carência já foram reconhecidos 

pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 10497069. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 14000755), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e definitiva, podendo ser reabilitada para 

outras profissões. Ademais, deve se levar em consideração a idade da 

autora, qual seja, 48 anos, sendo que, desta feita, faz jus ao beneficio de 

auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze contribuições 

mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou 

total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, 

sendo que a incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 

2. Hipótese em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela 

incapacidade parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) 

desde a data da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a 

contar do vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 

12/92), IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), 

INPC (07/95 a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e 

TR (a partir de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução 

observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas 

ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão 

geral, tema 810), com efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como 

índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na 

fase anterior à expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver 

pendente de julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de 

expedição de requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de 

mora a contar da citação ou a partir do vencimento da prestação, caso 

posterior à citação: 1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, 

equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários 

de sucumbência fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até 

a data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Diante do exposto e 

pelo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I 

do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício 

previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por 
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cento) do salário de benefício, devido desde a cessação administrativa do 

benefício em 25/10/17 – Num. 10497069. Visando evitar a cessação do 

benefício, nos termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação 

dada pela MPV n. 767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da 

cessação do benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, para 

reabilitação para outra profissão. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005569-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO (ADVOGADO(A))

FRANCISCA GAIOSO MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005569-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

FRANCISCA GAIOSO MIRANDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por FRANCISCA 

GAIOSO MIRANDA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15500729, em que 

comprova recebimento do beneficio até 31/01/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005635-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB (ADVOGADO(A))

ANTONIA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005635-12.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIA OLIVEIRA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ANTONIA 

OLIVEIRA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 15562110, em que 

comprova recebimento do beneficio até 19/02/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 
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será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005676-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JEAN DAMACENA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005676-13.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: JEAN DAMACENA SANTOS REQUERIDO: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Visto/DH Recebo o ADITAMENTO À INICIAL 

(id. 14035320), e defiro os benefícios da justiça gratuita. Reitere-se a 

intimação das partes para especificarem as provas na forma determinada 

no id. 14005207. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1004338-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ (AUTOR(A))

MATEUS CHADI DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

MELLIZA MARQUES CIRONE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004338-04.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT, 

AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos/BG Especifiquem as partes as eventuais 

provas que pretendam produzir ,  JUSTIFICANDO SUA 

IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, certifique-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005825-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS (ADVOGADO(A))

ADEMAR ORBEN (AUTOR(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005825-72.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ADEMAR ORBEN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Postergo a análise do 

pedido de tutela de urgência após a realização do estudo social. Determino 

a intimação da parte autora para juntar aos autos o comprovante do 

Cadastro Único, no prazo de 15 dias, bem como os documentos 

constantes no Num. Determino a realização de estudo socioeconômico da 

família da parte requerente, a ser realizado no prazo de 60 dias pela 

assistente social forense, devendo a mesma deslocar-se até a residência 

da parte autora a fim de comprovar as condições de habitação, bem como 

a composição do núcleo familiar da mesma, devendo ainda responder aos 

seguintes quesitos: a) Quem reside com o autor? b) Quantas pessoas 

compõem o núcleo familiar do requerente e grau de escolaridade dos 

mesmos? c) Quantas pessoas trabalham? d) Qual a renda da família? e) 

Descreva a residência da requerente, quanto ao tipo de construção, 

quantidade de cômodos, aspecto e demais informações pertinentes à 

análise da condição socioeconômica da mesma. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006372-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SPORT NAUTICA - COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006372-49.2017.8.11.0040. 

EMBARGANTE: SPORT NAUTICA - COMERCIO DE EMBARCACOES LTDA - 

ME EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos/BG Especifiquem 

as partes as eventuais provas que pretendam produzir, JUSTIFICANDO 

SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, certifique-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006056-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

SONIAMAR FRITSCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006056-02.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO LUCIO FERREIRA DA SILVA RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/BG. Analisando 

detidamente o feito, em que pese seja notório que o autor se encontra 

acometido de alguma enfermidade, fato é que não há nos autos qualquer 

documento que comprove que o requerente buscou atendimento junto ao 

Poder Público. Sendo assim, não pode este juízo se aventurar em receber 

a inicial sem qualquer documento que comprove que o autor buscou 

atendimento, bem como sem laudos médicos e exames que evidenciem 

qual é a enfermidade do autor e de que tratamento o mesmo necessita, 

sob pena de estar dando preferência infundada ao direito do requerente, 

quando outros cidadãos que se encontram na mesma situação, ou em até 

piores, aguardam na fila do SUS e se submetem aos critérios de 

atendimento estabelecidos pelo referido órgão. Sobre o tema dispõe o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “REMESSA NECESSÁRIA 

COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - LAUDO 

MÉDICO, HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, URGÊNCIA/NECESSIDADE E 
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NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FILA 

REGULAR DE ESPERA PARA ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE - SUS - PRETERIÇÃO DA ORDEM - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES 

LEGAIS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA RETIFICADA - 

RECURSO PREJUDICADO. Faz-se necessária a comprovação da 

hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do 

tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público, 

capaz de avaliar a possibilidade de preterição do direito daqueles que na 

mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento médico 

pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão 

competente (grifei). Assim, ante a insuficiência de provas nos autos, 

demonstrando a necessidade do procedimento cirúrgico de forma 

detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de 

ser julgada improcedente a pretensão autoral” (grifei). (Apelação / 

Remessa Necessária 130979/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018) (TJ-MT - APL: 

000657936201581100401309792017 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/09/2018, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 

03/10/2018) Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, juntando aos autos documentos que comprovem 

que houve a busca pelo atendimento junto ao Poder Público, bem como 

laudos e exames médicos que evidenciem o estado de saúde do autor e o 

tratamento de que necessita, a fim de que, assim, se justifique o cabimento 

da presente ação, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006065-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

ELIAS FERRONATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006065-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIAS FERRONATO RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos/BG Em análise 

do feito, verifico que não foram recolhidas as custas processuais. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, recolha as 

custas judiciais devidas, sob pena de indeferimento da inicial. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004894-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DA SILVA (AUTOR(A))

ROSELI INES REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004894-69.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE CLAUDIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ 

CLAUDIO DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 14901384, em que 

comprova o indeferimento do beneficio em 05/06/2018. Quanto ao 

cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de 

cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as 

suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de 

suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88196 Nr: 7732-46.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI, ADILENE TEREZA 

DAMO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FAUSTO 

LUIS MORAES DA SILVA - OAB:, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - 

OAB:11032/MT, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694/PR, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT, PÉRICLES 

ARAÚJO GRACINDO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THOMAS GERSON 

RIBEIRO LEAL, para devolução dos autos nº 7732-46.2011.811.0040, 

Protocolo 88196, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004679-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004679-30.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KARINA ROMAO CALVO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos etc. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Sem prejuízo, intime-se o executado para 

pagamento do saldo remanescente (R$211,01), no prazo de 05 dias. 

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011057-48.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

JONIVAL BENTO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBANO LAMPUGNANI - ME (EXECUTADO)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011057-48.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: JONIVAL BENTO RODRIGUES 

EXECUTADO: EBANO LAMPUGNANI - ME Vistos etc. Conclusão indevida. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores, nos termos já 

determinados no Num. 15722359. Intime-se o executado para pagamento 

do restante do débito, no prazo de 05 dias, nos termos já determinados no 

Num. 15722359. Transcorrido o prazo sem pagamento, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004155-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO RODRIGUES CARPES (REQUERIDO)

 

Processo:1004155-96.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a 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, 22 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000175-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO (ADVOGADO(A))

NEUZA LOPES GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000175-44.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: NEUZA LOPES GOMES 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Embargos à execução propostos pelo Estado de Mato Grosso, 

sustentando a inépcia da inicial da execução proposta por Neuza Lopes 

Gomes, ante a inexistência de título extrajudicial, sob o argumento de que 

a manifestação administrativa não pode ser considerada título extrajudicial, 

podendo a mesma, tão somente, ser içada como lastro para pretensão 

condenatória, mas não como reconhecimento de dívida. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

exequente/embargada pretende a execução de indenização decorrente de 

licenças prêmios, devidamente reconhecidas pela parte requerida no 

Processo  Admin is t ra t i vo  n .  616858 /2016 ,  Parecer  n . 

360/SGFP/SEGES/2017, já calculadas pela Coordenadoria de Regularidade 

Fiscal e Cálculos Indenizatórios na manifestação técnica n. 

706/SGFP/SEGES/2017, no valor de R$42.075,00. Referidos atos 

administrativos encontram-se acostados nos Nums. 11411539, 11411542 

e 11411547. O cerne da questão gravita no sentido de ser, ou não, a 

decisão administrativa, título extrajudicial. O art. 783, II, do NCPC, dispõe 

que é título executivo extrajudicial, a escritura pública ou outro documento 

público assinado pelo devedor. Observe-se que o art. 786, do NCPC indica 

que o título executivo de representar “obrigação certa, líquida e exigível” e, 

na hipótese, não existe dúvida quanto ao crédito do exequente, que já se 

encontra reconhecido e quantificado pela própria administração e, uma 

vez que não foi devidamente pago, poderá ser exigido. Outrossim, os atos 

administrativos são dotados de presunção juris tantum de legalidade e 

veracidade, somente elididas por prova em contrário (STJ. 1ª T. AgRg no 

AREsp 240.192/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, J. 06/05/2014, 

DJe 13/05/2014), sendo que, in casu, o executado/embargante 

restringiu-se, somente, a negar a eficácia de título executivo ao 

procedimento administrativo, não trazendo aos autos qualquer prova da 

iliquidez, inexigibilidade, vício ou nulidade na decisão/processo 

administrativo. Em casos semelhantes (execução de contrato 

administrativo), o STJ ao interpretar o art. 585, do CPC/73 (atual art. 786, 

do NCPC) sedimentou o entendimento de que, por emanar de ato do Poder 

Público, o contrato administrativo possui a natureza de documento público 

(1ª T. AgInt no REsp 1523938/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, J. 

em 15/03/2018, DJe 27/03/2018; 2ª T. AgRg no AREsp 76.429/PA, Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe 7/3/2013; 1ª Turma, REsp 882.747/MA, Rel. Min. 

José Delgado, DJ de 26.11.2007 e 1ª Turma, REsp 487.913/MG, Rel. Min. 

José Delgado, DJ de 9.6.2003). Analogicamente, aplica-se referidos 

precedentes ao presente caso, em que estamos diante de documento 

público (decisões administrativas que reconheceram o direito de 

indenização decorrente de licenças prêmios, já calculadas pela 

Coordenadoria de Regularidade Fiscal e Cálculos Indenizatórios), 

inserindo-se, desta forma, a decisão que reconhece dívida no âmbito do 

processo administrativo, como título extrajudicial, suscetível, portanto de 

execução direta, na forma prevista no Código de Processo Civil, 

dispensando, assim, o ajuizamento de ação de conhecimento. Sobre o 

tema, vejamos o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ANÁLISE DO 

TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASOU A AÇÃO. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o art. 1.102-A do CPC, 

assim assentou: ‘Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que, para 

demonstrar o direito pleiteado, a recorrente anexou à sua inicial cópia do 

processo administrativo que deu entrada com idêntica pretensão da 

presente demanda, onde houve o reconhecimento do cabimento das 

diferenças remuneratórias pretendidas, razão por que entendo que estes 

documentos mostram-se idôneos à comprovação do débito mencionado, 

atendendo ao comando normativo inscrito no art. 1.102-A do Código de 

Processo Civil, que assim dispõe: (...)’. 2. Verifica-se das razões do 

especial que a pretensão não se dissocia do reexame do conteúdo 

fático-probatório, estando claramente evidenciado que os fundamentos 

utilizados pelo acórdão recorrido pautaram-se na apreciação das provas 

colacionadas nos autos. (grifos nossos) Agravo regimental improvido" 

(STJ, 2ª T. AgRg no AREsp 43259/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

DJe de 14/10/2011). Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Sem custas e honorários, nos termos dos 

art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Transitada em julgado, determino a 

remessa dos autos ao Departamento de Contadoria do TJMT, nos termos 

do art. 3º do Provimento n. 11/2017/CM, e, após, expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, bem como art. 4º do referido Provimento. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011144-77.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO KAUFERT (EXEQUENTE)

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA COMIN DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011144-77.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifeste-se sobre o cálculo de ID. 15974422. Sorriso/MT, 22 de 

outubro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003678-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo:1003678-10.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006161-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN (ADVOGADO(A))

WILSON FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006161-76.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 24 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 15H00MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006161-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN (ADVOGADO(A))

WILSON FERREIRA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006161-76.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 24 DE ABRIL 

DE 2019 ÀS 15H00MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005660-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI (ADVOGADO(A))

DILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MEYER (REQUERIDO)

LORESTANIA PIAIA MEYER (REQUERIDO)

JONAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte exequente de que foi designado o 27 

DE MARÇO DE 2019 ÀS 18h para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010618-37.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN (ADVOGADO(A))

GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JCMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS INCORPORACAO E 

CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES (ADVOGADO(A))

NASCIMENTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXECUTADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

WILTON MADSON ANDRADA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010618-37.2015..8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente 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, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 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 NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004364-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA ZANELLA (REQUERENTE)

BRUNA ERGANG DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO CARLOS SOUSA DA CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

RAISSA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

Processo:1004364-65.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010646-05.2015.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN (ADVOGADO(A))

ROSECLER SCHEVINSKI DENTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASCIMENTO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (EXECUTADO)

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES (ADVOGADO(A))

WILTON MADSON ANDRADA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JCMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS INCORPORACAO E 

CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010646-05.2015..8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente 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, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 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 NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010009-54.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA (ADVOGADO(A))

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ (ADVOGADO(A))

ANGELA CRISTINA SMIDERLE (EXECUTADO)

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010009-54.2015..8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente 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, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 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 NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010830-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DA SILVA (EXEQUENTE)

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D- Ã O DE IMPULSIONAMENTO Processo: 

8010830-24.2016..8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente 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, 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 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 NCPC. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de arquivamento. Com o 

cálculo, será os autos será conclusos para análise dos demais pedidos 

formulados pela parte exequente. Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior. 

Sorriso/MT, 22 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN AMBROSIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Proc. 1001610-53.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar a partes 

reclamadas(advogados) para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 

16072391. Sorriso/MT, 22 DE OUTUBRO DE 2018 Cristiane V. Kuhn 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001468-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDMAR FRANCA DOURADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Proc. 1001468-49.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este autos a fim de intimar a partes 

reclamadas(advogados) para no prazo de 05(cinco) dias, querendo, se 

manifestar sobre os Embargos de Declaração constante do ID. Nº 

16057598. Sorriso/MT, 22 DE OUTUBRO DE 2018 Cristiane V. Kuhn 

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010639-81.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

DONIZETE PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRADESCO CARTOES SA (EXECUTADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010639-81.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: DONIZETE PEREIRA 

EXECUTADO: BRADESCO CARTOES SA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o reclamado se insurge, sob a assertiva 

de nulidade do cumprimento de sentença, sob a alegação de que não 

houve intimação para pagamento após a realização do cálculo pelo 

contador judicial; inaplicabilidade da multa do artigo 523, §1º, do NCPC pela 

ausência de intimação; excesso de execução de R$ 1.258,00 (Num. 

11633917). Instada a se manifestar o reclamante deixou o prazo decorrer 

in albis (Num. 15409572). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Pois 

bem, assiste razão ao reclamado. Isso porque, houve pedido expresso 

nos autos em 06/03/2017 para que as publicações fossem realizadas 

EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira 

Castro, o que não foi observado pela Secretaria da Vara, já que as 

publicações continuaram a se dar em nome do advogado Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos. Nesta toada, PROCEDO, NESTE ATO, A 

HABILITAÇÃO DE TAL PATRONO, evitando-se a nulidade das futuras 

intimações. Consequentemente, a intimação para o cumprimento de 

sentença realizada em 07/07/2017, após o pedido do reclamado, em nome 

do advogado Evandro Cesar é nula, com o que não há incidência da multa 

do 523, §1º, do NCPC, a qual pressupõe a intimação do advogado da 

parte. Posto isso, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO do reclamado, extirpando a 

multa do artigo 523, §1º, do NCPC, no valor de R$ 1.258,00. Intime-se a 

reclamante para indicar se há saldo remanescente a ser pago pelo 

reclamado, considerando a data da perfectibilização do bloqueio via 

BACENJUD, no prazo de cinco dias. Apresentado saldo devedor, intime-se 

o reclamado para manifestação acerca do cálculo em cinco dias. 

Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, encaminhem-se os autos 

conclusos deliberação. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004813-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

SIRLENE DOS SANTOS AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004813-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SIRLENE DOS SANTOS 

AGUIAR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração sob a alegação de omissão na análise do pedido 

de AJG (Num. 14470603). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO para o fim de deferir a 

AJG à autora. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração 

manejados e lhes dou PROVIMENTO para sanar a omissão existente na 

sentença de Num. 14255740, para acrescer que a exigibilidade das custas 

processuais, em relação à autora, ficam adstritas ao disposto no artigo 98, 

§3º, do NCPC, eis que DEFIRO a AJG pugnada na inicial. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005112-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005112-34.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALDINEIA OLIVEIRA DO 

CARMO REQUERIDO: MONICA SOUZA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração sob a alegação de omissão na análise do pedido 

de AJG (Num. 14476666). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO para o fim de deferir a 

AJG à autora. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração 

manejados e lhes dou PROVIMENTO para sanar a omissão existente na 

sentença de Num. 14401167, para acrescer que a exigibilidade das custas 

processuais, em relação à autora, ficam adstritas ao disposto no artigo 98, 

§3º, do NCPC, eis que DEFIRO a AJG pugnada na inicial. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO ALVES DE BARROS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002848-44.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NATALICIO ALVES DE 

BARROS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração sob a alegação de omissão na análise do pedido 

de AJG (Num. 13682478). É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO para o fim de deferir a 

AJG à autora. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração 

manejados e lhes dou PROVIMENTO para sanar a omissão existente na 

sentença de Num. 13210521, para acrescer que a exigibilidade das custas 

processuais, em relação à autora, ficam adstritas ao disposto no artigo 98, 

§3º, do NCPC, eis que DEFIRO a AJG pugnada na inicial. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002211-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MASSARINE (REQUERENTE)

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002211-93.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOAO PAULO MASSARINE 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011167-47.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MAIA (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIO DALLASTRA (REQUERIDO)

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011167-47.2015.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR MAIA REQUERIDO: 

SILVANIO DALLASTRA Vistos etc. O executado informou a quitação do 
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débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CLADISON ANDRE SCHIEVENIN (REQUERENTE)

TERRA AGRO COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS LTDA (REQUERENTE)

DENILCE JULIANA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ASSEF SERRANO (ADVOGADO(A))

ENZO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

SANDRO VIEIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

DEIRDRE ARAUJO SERRA FERNANDES (ADVOGADO(A))

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000819-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: TERRA AGRO COMERCIO DE 

CEREAIS E INSUMOS LTDA, CLADISON ANDRE SCHIEVENIN, DENILCE 

JULIANA DE AZEVEDO REQUERIDO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS 

LTDA, DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, 

ENZO VEICULOS LTDA Vistos etc. Considerando que a parte reclamante, 

devidamente intimada para comprovar que se enquadrava nas hipóteses 

do inciso II do §1º do art. 8ª da Lei n. 9.099/95, limitou-se a afirmar que 

equipara-se, pelo seu faturamento, a empresa de pequeno porte, não 

juntando aos autos, contudo, qualquer comprovação, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do NCPC c/c 

art. 8º, §1º, II, da Lei n. 9.099/95. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010702-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

JOEL LUCAS UREL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ODEBRECHT TRANSPORT - ROTA DO OESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010702-04.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOEL LUCAS UREL 

REQUERIDO: ODEBRECHT TRANSPORT - ROTA DO OESTE Vistos etc. O 

executado informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos 

autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003637-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM (ADVOGADO(A))

EDIONE MARIA COSTA GASPAROTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003637-77.2016.8.11.0040. REQUERENTE: EDIONE MARIA COSTA 

GASPAROTTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte 

faturas de recuperação de receita/consumo (decorrente de 

irregularidades na aferição do consumo), que somadas, totalizam o valor 

de R$15.000,00, pugnando pela declaração da inexistência de tal débito. A 

requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela declaração da 

incompetência do juizado pela necessidade de produção de prova pericial, 

defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência do Juizado 

Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não depende 

de produção de prova pericial, eis que, conforme alegado pela própria 

reclamada, a anomalia constatada, apesar de ser no medidor de energia é 

externa a este, a qual foi regularizada no ato da inspeção. Pois bem, 

verifica-se que in casu houve a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças por si realizadas. Nesta 

toada, da análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se 

que a reclamada se desincumbiu de seu ônus, visto que restou 

demonstrado nos autos a existência de irregularidades no medidor de 

energia da reclamante, consistentes em carga e linha invertida no borne 

do medidor; ligação invertida na linha de carga do borne e desvio de fase 

no borne, conforme termos de ocorrência de inspeção, juntados no Num. 

15931266, 15931268 e 15931269, documentos que não foram objeto de 

qualquer alegação/prova capaz de macular a sua idoneidade. Deve ser 

registrado, ainda, que é desnecessária a juntada de laudo pericial 

elaborado por laboratório certificado, visto que a irregularidade era 

externa ao medidor, consistindo, apenas, na linha invertida no borne do 

medidor, ligação invertida na linha de carga do borne e desvio de fase no 

borne, fazendo com que uma parte do produto consumido não fosse 

registrada pelo aparelho, circunstâncias que, por óbvio, só podem ocorrer 

por ação humana e foi devidamente regularizadas no ato da inspeção, 

sem necessidade de substituição do medidor. Ademais, é de fácil 

percepção que após a correção da irregularidade houve aumento 

considerável do consumo de energia elétrica na unidade consumidora da 

reclamante, chegando, por vezes, a triplicar o consumo, consoante 

histórico de consumo de Num. 15931267, circunstância que reforça 

sobremaneira a alegação acerca do desvio de energia elétrica. Vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 
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consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada. Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos 

iniciais. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Tangará da Serra

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011544-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

ELIAS HORACIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARINHO ANTONIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARIO NEY BALCONI (TERCEIRO INTERESSADO)

GILSON MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TADEU LONDERO (REQUERENTE)

TIAGO SHIOJI TIUMAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002259-70.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a 

autora requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 15736130). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. Verifico, ainda, que no 

presente caso não foi oferecida a contestação, bem como o requerimento 

in casu foi realizado antes da audiência de conciliação. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela autora, para 

que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do 

art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo 

diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa 

fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão 

à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011968-15.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA ALVES - ME (REQUERENTE)

LUCAS VIEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Carlos Eduardo Moraes de Souza (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Lucas Vieira 

Alves - ME, em desfavor de Bom Jesus Transportes e Logística Ltda, 

visando o recebimento de valores referente à condenação por 

indenização por danos materiais. No pedido do ID 9512432, o reclamante 

requer o levantamento do valor bloqueado nos autos, sob o argumento de 

que o crédito existente não está sujeito ao plano de recuperação judicial. 

Conforme consta dos autos, a parte executada encontra-se em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 4ª Vara Cível de 

Rondonópolis/MT sob o nº 1000232-47.2016.8.11.0003, protocolado em 

maio de 2016, sendo que no dia 11.12.2017 foi-lhe concedida a 

recuperação judicial e homologado o respectivo plano. O crédito 

perseguido nos presentes autos já existia na data do pedido de 

recuperação judicial formulado pela empresa executada, razão pela qual 

está sujeito à recuperação judicial, conforme estabelece o art. 49 da Lei 

n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os 

créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Embora o 

reclamante tenha pleiteado o levantamento do valor bloqueado nos autos, 

na hipótese dos autos, não há que se falar em créditos extraconcursais. 

Observa-se que o evento danoso que deu origem ao crédito ora discutido 

ocorreu antes do pedido de recuperação judicial (em 04.09.2015), sendo a 

recuperação judicial ajuizada no mês de maio de 2016. Assim, com a 

concessão da recuperação judicial, que ocorreu em 11.12.2017, incide a 

novação dos créditos anteriores ao pedido, conforme estabelece o art. 59 

da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto 

no § 1º do art. 50 desta Lei”. Portanto, diferentemente da primeira fase, em 

que as ações são suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação 

do plano de recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo 

que a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo 

judicial, nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 

11.101/2005. Consequentemente, a novação induz à extinção da relação 

jurídica anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções 

individuais, devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no 

plano de recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o 

entendimento do STJ: “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. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 
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as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: “Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis 

a novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém 

as garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, 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. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 

tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar”. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, REVOGO a decisão do ID 11495178 

e, tendo em vista a novação proveniente da aprovação e homologação do 

plano de recuperação judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 

485, inciso IV, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Expeça-se certidão de crédito, promovendo sua entrega ao 

exequente, para habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Após o 

trânsito em julgado, caso existam valores bloqueados nestes autos, 

deverão ser levantados em favor da empresa reclamada, mediante alvará 

judicial. Se necessário, deverá a reclamada ser intimada para 

fornecimento dos dados bancários para o levantamento. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 09 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-49.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010211-49.2016.8.11.0055 Embargante: Oi S/A. Embargada: 

Luciana Antunes dos Santos PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de 
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EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por OI S/A (empresa em 

recuperação judicial) em face de LUCIANA ANTUNES DOS SANTOS. Em 

síntese, os embargos versam sobre excesso de penhora decorrentes da 

utilização parâmetros equivocados para o cálculo do montante da 

condenação. O embargado, em resposta aos embargos, aquiesceu ao 

pleito da embargante. Neste ínterim, restando pacífico entre as partes o 

quantum da condenação, procedentes são os termos dos embargos 

opostos. Portanto, tem-se que o valor correto da execução perfaz a monta 

de R$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais), tal qual exposto nos 

embargos à execução. 3. Ante o exposto, opino por JULGAR 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, por reconhecer excesso 

de execução, na forma do art. 525, V do Código de Processo Civil. Sem 

custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018. 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 11 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito Parte superior do formulário [1] Art. 2º O processo orientar-se-á 

pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. [2] 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 (XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução 

proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que 

poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se 

manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. [4] 

Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, 

recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis em Direito, 

e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010483-14.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LIVRADA APARECIDA GAETE (ADVOGADO(A))

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 8010483-14.2014.8.11.0055 Embargante: Oi S/A. Embargado: 

Wellington Pereira dos Santos PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO promovidos por OI S/A (empresa em 

recuperação judicial) em face de WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS. 

Em síntese, os embargos versam sobre excesso de penhora decorrentes 

da utilização parâmetros equivocados para o cálculo do montante da 

condenação. O embargado, em resposta aos embargos, aquiesceu ao 

pleito da embargante. Neste ínterim, restando pacífico entre as partes o 

quantum da condenação, procedentes são os termos dos embargos 

opostos. Portanto, tem-se que o valor correto da execução perfaz a monta 

de R$ 12.692,55 (doze mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos), tal qual exposto nos embargos à execução. 3. Ante o 

exposto, opino por JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, por reconhecer excesso de execução, na forma do art. 525, 

V do Código de Processo Civil. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, 

art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da 

Serra/MT, 11 de outubro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 11 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito Parte superior do 

formulário [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 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 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME (REQUERENTE)

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MATO GROSSO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Processo n. 8010444-12.2017.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. 

artigo 27, da Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que [i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Em síntese, trata-se 

de ação declaratória ajuizada com o propósito de ver excluída a Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, a Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão – TUST do ICMS da base de cálculo do ICMS incidente sobre 

o consumo de energia elétrica do(a) autor(a). Defende que a incidência de 

ICMS deve ser somente sobre a energia elétrica efetivamente consumida, 

sem levar em consideração que, para a TUSD e a TUST estarem na base 

de cálculo já houve energia elétrica efetivamente consumida. Assim, 

requer a procedência dos pedidos para o fim de declarar a ilegalidade da 

cobrança, bem como para que seja determinada a restituição dos valores 

que reputa terem sido pagos indevidamente em razão da alardeada 

ilegalidade. O promovido em sua defesa requer a inépcia da inicial por 

existirem PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI e, ainda, em razão da 

INADEQUAÇÃO DO MEIO ESCOLHIDO, afirmando não ser possível repetir 

o indébito sem antes anular o lançamento regularmente efetuado, razão 

pela qual a ação a ser proposta deveria ser Anulatória e não Declaratória. 

No mérito, requer a improcedência dos pedidos, dissertando acerca da 

legalidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de uso do sistema de 

distribuição – TUSD, a tarifa de uso do sistema de transmissão – TUST e 
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os encargos setoriais. Sustenta também a impossibilidade da repetição de 

indébito em virtude da cobrança ser realizada em conformidade com 

legislação vigente. Deixo de acolher a preliminar arguida por entender ser 

legitimo o direito de ação do autor no presente caso, não havendo se falar 

em inadequação do meio escolhido. A nomenclatura da ação é 

absolutamente irrelevante. Embora a não tenha nominado como ação 

anulatória, é evidente que o provimento pretendido tem cunho declaratório 

negativo, porque visa a desconstituição do crédito tributário em questão. 

No mérito divergem os litigantes acerca do direito da parte autora em obter 

a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de 

ICMS nas transações de energia, bem como a repetição do indébito 

acrescido de juros legais e correção monetária, dos últimos 05 (cinco) 

anos anteriores a propositura da demanda. Entendo que quanto ao mérito, 

improcedem os pedidos contidos na inicial. De fato, a demanda de potência 

contratada representa energia que não necessariamente circula no local 

do consumo, não podendo, por isso, haver incidência de ICMS enquanto a 

energia não passar a rede de transmissão para o estabelecimento do 

consumidor, uma vez que, neste ponto, não se verifica a ocorrência do 

fato gerador – circulação da mercadoria -, caracterizada apenas quando, 

concretamente, a energia for fornecida e utilizada. No entanto, no caso em 

análise, nas faturas acostadas com a inicial não há notícia de que haja 

cobrança da chamada “demanda contratada”. Ao contrário, consta que a 

energia elétrica é calculada de acordo com a medição feita por medidor, ou 

seja, inexiste comprovação de que a parte autora tenha de fato utilizado 

menos energia do que a contratada. Consigno, ainda, que se trata de 

consumidor pessoa física, que não se utiliza, comumente, da denominada 

“demanda de potência contratada”, a qual comumente é posta à 

disposição de consumidores de energia em alta tensão. Relativamente à 

inclusão das rubricas denominadas tarifas de transmissão (TUSD) e 

distribuição (TUST) na base de cálculo do ICMS, ressalto que, nos termos 

do art. 155, XII, e art. 146, III, “a”, ambos da CF, a LC nº 87/96, 

especificamente no art. 9º, § 1º, II, define a base de cálculo do referido 

imposto da seguinte forma: Art. 9º – A adoção do regime de substituição 

tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico 

celebrado pelos Estados interessados. § 1º – A responsabilidade a que se 

refere o art. 6º poderá ser atribuída: (…) II – às empresas geradoras ou 

distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, 

na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do 

imposto, desde a produção ou importação até a última operação, sendo 

seu cálculo efetuado sobre o preço praticado na operação final, 

assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa 

operação - grifei . Como se vê, a base de cálculo do ICMS é o preço 

praticado na operação final, incluídas, portanto, as tarifas de transmissão 

e de distribuição. A irresignação da parte autora cinge-se no equívoco da 

forma como vem sendo cobrado o ICMS sobre a energia ao argumento de 

que o imposto deve ser calculado apenas sobre a energia efetivamente 

consumida e não sobre os demais componentes, tais como: distribuição, 

transmissão, encargos e tributos. A matéria não é pacífica na 

jurisprudência. Embora haja jurisprudência que acolhe a tese sustentada 

pelo(a) reclamante, recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça fixou, 

definitivamente, entendimento sobre a questão, em julgamento do REsp 

1.163.020-RS. Nesse recurso, recentemente, foi proferido o seguinte 

acórdão, cuja tese foi firmada no sentido contrário à sustentada pelo ora 

reclamante: TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

(TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de 

fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das 

suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo 

inerente a cada uma dessas etapas – entre elas a referente à Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) – compõe o preço final da 

operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos 

do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física 

do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e 

a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem 

o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar 

o setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação 

de mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor final. 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia 

que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido. (STJ – 1ª Turma. 

REsp n. 1.163.020-RS. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julg.: 27.03.2017) 

Ainda mais recentemente (julgamento de 18.05.2017, publicado em 

14.06.2017), o C. STJ reiterou referido entendimento, no julgamento de 

Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão proferido nos 

autos do Recurso Especial acima referido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do 

CPC/2015). 2. Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela 

inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que 

as fases de geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto 

de elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material 

do fato gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, 

integrando o preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo 

nenhuma dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. Importante ressaltar ainda que, nos 

mesmos autos, foram interpostos embargos de divergência, ao argumento 

de que haveria dissídio jurisprudencial com relação a outro acórdão 

paradigma proferido naquele C. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, 

referidos embargos de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo 

em vista que, ao contrário do que sustenta o lá embargante, tendo em 

vista que o acórdão paradigma foi proferido em sede de agravo regimental 

em suspensão de liminar e de sentença, via que, conforme ressaltou 

textualmente a eminente Ministra relatora, se limita a um juízo político, sem 

exame da questão de fundo. Eis o teor do aresto: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM 

RELAÇÃO AO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PARADIGMA 

PROFERIDO EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO 

CABIMENTO. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA 

CORTE ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. (STJ, Embargos 

de Divergência em REsp nº 1.163.020-RS, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 07.08.2017) A importância desse registro repousa no fato 

de que a matéria não havia ainda sido enfrentada com a profundidade 

tratada no REsp 1.163.020-RS, do que se conclui que a orientação 

jurisprudencial no C. Superior Tribunal de Justiça está mesmo se 

consolidando no sentido exposto no mencionado acórdão. Ademais, 

outros Tribunais de Justiça, tal como o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, firmaram posição no sentido que agora vem se 

consolidando no STJ: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Até que lei complementar 

disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, 

na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final (art. 34, § 9º, do ADCT). A espécie trata de consumidor cativo 

(pequenos e médios consumidores), que não pode escolher livremente 

seus fornecedores de energia elétrica, cuja tarifa cobrada é fixada em 

kWh pela ANEEL. Nesse caso, não se aplica a jurisprudência do STJ, que 

considera indevida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, o custo de 

transmissão (TUST) e o custo de distribuição (TUSD), porque o preço final 

pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda cadeia produtiva 

(geração transmissão e distribuição). Precedente do 11º Grupo Cível 
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desta Corte. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70068998830, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 11/05/2016) APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A 

TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TUST - SOBRE AS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REALIZADAS NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO E. STJ. Manutenção da sentença de improcedência, 

uma vez que no ambiente de contratação o preço final pago pelo 

consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva (geração, 

transmissão e distribuição), razão pela qual a base de cálculo do ICMS 

abrange todas as operações. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70067949164, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

14/04/2016) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007110992, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007136815, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Outrossim, importante destacar que o 11º Grupo Cível e a 21ª 

Câmara do TJRS concluíram pela inexistência do direito ora postulado, com 

base na norma do artigo 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT, que dispõe: “até que lei complementar disponha 

sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, 

conforme o local onde deva ocorrer essa operação”. Ou seja, o valor da 

operação com energia elétrica é o preço final, constituindo custo o preço 

da distribuição, da transmissão e da produção. O consumidor final, ao 

pagar energia elétrica suporta o lucro e o custo de todas as operações 

anteriores. O preço da energia consumida que envolve o custo e mais o 

lucro é a base de cálculo do ICMS, não se podendo afastar os custos 

relativos a transmissão e distribuição – TUST e TUSD. Este custo foi 

suportado e repassado o preço para o consumidor final. Nesse sentido, 

transcrevo o voto proferido no Recurso de Apelação nº 70069548824, da 

22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatada 

pelo Desembargador José Aquino Flores de Camargo, julgada em 

16/06/2016: Com efeito, transcrevendo in litteris o insigne autor, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 797.826/MT, decidiu 

que o “o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores 

que tornaram possível o consumo de energia elétrica. Estas fases 

anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar 

incidências isoladas, mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o 

consumidor final”. Entendimento que vai ao encontro do disposto no art. 

34, § 9º, do ADCT e do art. 9º, §1º, II, da LC nº 87/97, in verbis: ADCT. Art. 

34 (...) § 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as 

empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes 

ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída 

do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, 

desde a produção ou importação até a última operação, calculado o 

imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado 

seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, conforme o local onde 

deva ocorrer essa operação. LC nº 87/97. Art. 9º (...) § 1º A 

responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (...) II - às 

empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação 

até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço 

praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde 

deva ocorrer essa operação. (grifei). A matéria foi objeto de recente 

deliberação no âmbito deste 11º Grupo Cível (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Relª. Desª. Maria Isabel de Azevedo Souza), que, à 

unanimidade, definiu que o ICMS relativo à energia elétrica consumida, no 

ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor 

cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os custos da geração, 

transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos, multiplicada pelos 

kWh consumidos. O precedente restou assim ementado: TRIBUTÁRIO. 

ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD. TUST. GERAÇÃO. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO. 1. A base de cálculo do ICMS é o valor 

da operação de circulação de mercadoria. O ICMS relativo à energia 

elétrica consumida, no ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa 

paga pelo consumidor cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos, multiplicada pelos kWh consumidos. É induvidoso que o custo da 

operação de circulação de energia elétrica, desde a geração da energia 

elétrica até sua entrega na unidade consumidora do usuário final, abrange 

não só a geração da energia, mas, também, as fases de transmissão e 

distribuição, que são etapas indispensáveis desta cadeia produtiva à 

entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, que vai, 

então, consumi-la. Portanto, tais custos integram a base de cálculo do 

ICMS, já que compõem o preço final. Art. 34, § 9º, do ADCT. 2. Não se 

aplicam às operações de fornecimento de energia elétrica realizadas no 

ambiente de contratação regulado (consumidor cativo) por meio de 

distribuidora exclusiva os precedentes do STJ que consideram indevida a 

inclusão, na base de cálculo do ICMS, das tarifas relativas ao Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e ao Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) de energia elétrica. É que o preço 

final pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia 

produtiva (geração, transmissão e distribuição) por se tratar de um 

conjunto indissociável. Já no ambiente de contratação livre (consumidor 

livre), no qual a energia é fornecida diretamente pelos agentes de geração 

ou de comercialização, livremente escolhidos pelo consumidor - e não 

pelas distribuidoras que se limitam a permitir o acesso ao sistema de 

transmissão e de distribuição por meio do pagamento das tarifas TUST e 

TUSD - há quem considere tais valores estranhos ao preço da energia 

elétrica, cujo montante é fixado no contrato de compra e venda de energia. 

Embargos infringentes rejeitados. (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 118 de 320



Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/11/2015) Desde 

então, encontra-se pacificada a orientação deste Grupo Cível no sentido 

de que os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) 

integram a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis à entrada 

de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, integrando, pois, o 

preço praticado na operação final, consoante estabelece o art. 34, § 9º, 

do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. Hipótese que não se confunde 

com a temática atinente à desverticalização do setor elétrico (mercado 

livre de energia), de que tratam os precedentes colacionados pelo 

apelante em suas razões, ao afirmar a impossibilidade de inclusão dos 

custos de transmissão e distribuição de energia na base de cálculo do 

ICMS. É que, no mercado livre, a etapa de geração de energia ganha 

autonomia em relação à distribuição e transmissão, dada a possibilidade 

de sua aquisição antes da própria transmissão. Aqui, reporto-me 

novamente à lição de Roque Antonio Carraza, que estabelece elucidativa 

distinção entre o fornecimento de energia no mercado cativo e no mercado 

livre, in verbis: “Para que melhor se compreenda: atualmente as 

distribuidoras atendem ao ‘mercado cativo’ (pequenos e médios 

consumidores, que não podem escolher livremente seus fornecedores de 

energia elétrica) e ao ‘mercado livre (grandes consumidores aos quais a 

legislação faculta escolherem seus fornecedores, valendo-se de critérios 

empresariais). Quando as distribuidoras atendem aos ‘consumidores 

cativos’ são por eles remuneradas por meio de tarifas (tarifas de energia e 

tarifas de fio) e são responsáveis, na condição de substitutas tributárias, 

pelo recolhimento do ICMS-Energia Elétrica. Já, quando as distribuidoras 

atendem aos consumidores livres limitam-se a receber as tarifas de fio, 

cobradas pela utilização das infraestruturas de transmissão e/ou 

distribuição (TUST/Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, ou 

TUSD/Tarifa do Sistema de Distribuição). São os agentes de 

comercialização (ou de geração) que vendem a energia elétrica aos 

consumidores livres, deles cobrando o respectivo preço, sobre o qual, 

sim, é calculado o ICMS a pagar. Como se vê, as operações de compra e 

venda de energia elétrica realizadas no ‘mercado livre’ estão 

desvinculadas do processo de entrega (transmissão/distribuição) desta 

mercadoria. Noutros falares, as distribuidoras não participam de tais 

negócios jurídicos, realizados apenas e tão somente pelos agentes de 

comercialização (ou de geração) e os consumidores livres. O que fazem 

as dsitribuidoras, in casu? Simplesmente operam suas redes e 

equipamentos, para que a energia elétrica chegue aos consumidores 

livres. Esta atividade apresenta-se completamente desatrelada da 

operação mercantil havida entre os agentes de comercialização ( ou de 

geração) e os consumidores livres. (...) Noutras palavras, as 

distribuidores, nesta última hipótese, limitam-se a realizar atividades-meio, 

necessárias à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica 

pelos agentes de comercialização (ou de geração) aos consumidores 

livres.” Temos para nós que não tipificam prestações de serviços de 

fornecimento de energia elétrica as atividades desenvolvidas pelas 

distribuidoras em ordem a disponibilizar aos consumidores livres aos 

meios e modos para que recebam a energia elétrica que adquiriram – no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) – dos agentes de comercialização 

(ou de geração). (ICMS, 17ª Ed. Malheiros Editores, 2015, p. 332/333). (...) 

Na espécie, a distribuidora é a responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica como um todo, já que não se está diante de consumidor livre. Aqui, 

os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) integram, 

sem dúvida alguma, a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis 

à entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, 

integrando, pois, o preço praticado na “operação final”, consoante 

estabelece o art. 34, § 9º, do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. 

Ademais, também é relevante destacar que a cartilha elaborada pela 

ANEEL denominada POR DENTRO DA CONTA DE LUZ, de outubro de 2008, 

reza: “é obrigação da concessionária levar a energia elétrica aos seus 

consumidores. Para cumprir esse compromisso, a empresa tem custos 

que devem ser cobertos pela tarifa de energia. De modo geral, a conta de 

luz inclui o ressarcimento de três custos: geração de energia + transporte 

de energia elétrica até as casas (fio) transmissão + distribuição + 

encargos e tributos”. E destaco que a reedição de março de 2013, 

enfatizou que a tarifa considera três custos distintos: energia gerada + 

transporte de energia até as unidades consumidoras (transmissão e 

distribuição) + encargo setorial. Por todo o exposto, entendo ser devida a 

inclusão na base de cálculo do ICMS, o custo de transmissão (TUST) e o 

custo de distribuição (TUSD). Ressalto, o preço final pago pelo consumidor 

cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva, inclusive os de 

transmissão e distribuição. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 

JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, julgando-se assim extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. Karla Paloma Busato 

Juíza Leiga [1] – Agravo regimental no recurso especial interposto pelo 

Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo relator Ministro 

Olindo Menezes que deu provimento ao recurso especial para julgar 

procedente o pedido formulado na ação mandamental afastando a 

incidência do ICMS sobre os valores relativos à tarifa de uso do sistema 

de distribuição – TUSD. [i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] 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 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 

12.153/2009, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-15.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001907-15.2018.8.11.0055 Autor (a): Edmilson Aparecido da 

Silva Ré (u): Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

ilustre magistrado supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a 

emenda da petição inicial para que a parte autora juntasse a integra do 

contrato de locação mencionado, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (cf. ID n. 14532634). Entretanto, até o momento esta não cumpriu o 

decisum supramencionado (cf. ID n. 15655663), embora tenha sido 

devidamente intimada para tanto. 3. Sendo assim, com fundamento no p.ú. 

do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos do CPC, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018 

Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TRAMUJAS FRANCIOSI (REQUERENTE)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT (ADVOGADO(A))

GILSON TEIXEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)
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Vistos, Considerando-se que a frustração da citação/intimação se deu por 

mudança do endereço da requerida, intime-se a autora para que promova 

o andamento do feito informando o endereço atualizado da requerida. 

Intimem-se. Cumpra-se Tangará da Serra 4 de outubro de 2018 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011678-73.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

AILTON DURAES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. VERTUAN INDUSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS E NUTRACEUTICOS 

- ME (EXECUTADO)

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Tratam os autos de cumprimento de sentença movido por Ailton 

Dura3es de Oliveira em desfavor do Banco do Brasil Frustrado o 

pagamento voluntário foi deferida e realizado bloqueio de indisponibilidade 

de valores da requerida pelo sistema Bacen-Jud evento 62112900, sendo 

os valores vinculados ao presente feito evento 6213917 e levantados em 

favor do exequente eventos 6213925 e 6213947. Após o levantamento 

dos valores devidos o executado apresentou petição noticiando a 

existência de saldo remanescente pugnando pelo levantamento destes 

evento 676617. Oportunizada a manifestação do exequente o mesmo 

permaneceu silente, sendo deferida a restituição dos valores 

remanescentes ao executado, que foram efetivamente levantadas no 

evento 13363909 È o breve relatório. Fundamento. Decido. 

Considerando-se que já foram levantados os valores reputados devidos 

pelo exequente e restituído o saldo remanescente ao executado. estando, 

satisfeita obrigação em razão da quitação dada pelo credor, só cumpre ao 

Estado Juiz apor ao seu crivo para determinar a extinção do feito, visto 

que atingida a finalidade da tutela jurisdicional. Posto isso, na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

feito pelo pagamento do crédito cobrado. .Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais. Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Às providências. Tangará da 

Serra/MT, 4 de outubro de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011280-53.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK TANIZAKI (REQUERENTE)

GILSON TEIXEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

8011280-53.2015.8.11.0055. REQUERENTE: ERICK TANIZAKI REQUERIDO: 

OI MOVEL S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença promovido 

por Erick Tanizaki, em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de 

valores referente à condenação por indenização por danos morais e 

honorários de sucumbência recursais. No pedido do ID 11677850, o 

executado informou sobre a homologação do seu plano de recuperação 

judicial e postulou a extinção do feito pela novação do crédito perseguido 

pelo exequente. Instado a manifestar-se (id 14488324), o exequente 

requereu seja enviada carta precatória ao Juízo da recuperação judicial 

para a habilitação do crédito do autor nos autos da recuperação judicial. É 

o breve relato. Fundamento e Decido. Conforme consta dos autos, a parte 

executada encontra-se em recuperação judicial, cujo processo tramita na 

7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro sob o nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 2016, sendo que no 

dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação judicial e homologado o 

respectivo plano. O crédito perseguido nos presentes autos já existia na 

data do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa 

executada, razão pela qual está sujeito à recuperação judicial, conforme 

estabelece o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos”. Assim, com a concessão da recuperação judicial, que 

ocorreu em 08/01/2018, incide a novação dos créditos anteriores ao 

pedido, conforme estabelece o art. 59 da Lei n.º 11.101/2005: Art. 59. O 

plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao 

pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem 

prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei. 

Portanto, diferentemente da primeira fase, em que as ações são 

suspensas (art. 6º da Lei nº 11.101/2005), a aprovação do plano de 

recuperação judicial resulta na novação dos créditos, sendo que a 

decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, 

nos termos do que dispõe o art. 59, caput, e § 1º, da Lei nº 11.101/2005. 

Consequentemente, a novação induz à extinção da relação jurídica 

anterior, o que impossibilita o prosseguimento das execuções individuais, 

devendo o crédito se sujeitar aos critérios estabelecidos no plano de 

recuperação e a ação individual ser extinta. Esse é o entendimento do 

STJ: 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. (STJ. REsp 1272697 DF 2011/0195696-6. Quarta Turma. Relator: 

Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 02/06/ 2015. Publicação: DJe 

18/06/2015). Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão, ao sustentar que 

as execuções individuais devem ser extintas e não suspensas, ponderou 

que: Nesse particular, cabe ressaltar que, muito embora seja sui generis a 

novação resultante da concessão da recuperação judicial, pois mantém as 

garantias prestadas por terceiros (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 

02/02/2015), as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. Isso porque, uma 

vez ocorrida a novação, com a constituição de título executivo judicial, 

caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes 

suspensas retomar o curso normal. Nesse caso, 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. [...] Igualmente, não há 

pertinência a fundamentação segundo a qual, decorrido o prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 

ações e execuções fica restabelecido (art. 52, § 3º). Isso porque tal 

direito se situa na fase anterior à aprovação do plano de recuperação, 

com a qual não tem mais cabimento falar em prazo de suspensão, que 

consiste exatamente no interregno entre o deferimento do pedido de 

recuperação e sua concessão mediante plano aprovado”. Não há dúvida, 

portanto, quanto à necessidade de extinção da execução, dada a minúcia 

com que o tema foi tratado no referido julgado. Será, portanto, na 

recuperação judicial, na falência ou na execução específica que a parte 

credora deverá buscar saciar sua pretensão. O mesmo entendimento já 

foi replicado em outra oportunidade pelo mesmo C. Superior Tribunal de 

Justiça: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO 

PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO 

RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a 
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tese de que: “A novação resultante da concessão da recuperação judicial 

após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções 

individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não 

apenas suspensas”. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02.06.2015, DJe 18.06.2015). 2. 

É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de 

suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em 

conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em 

regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano 

de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das 

execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso 

temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo 

é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo 

após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, § 1º e 7º, 

§§ 1º, 2º e 8º, da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo 

tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo 

processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela 

discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo 

administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a 

impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os 

feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No 

entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da normal, 

nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele 

momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na 

impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para 

discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 

6. O processamento da impugnação traz uma séria de consequências 

processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica 

do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou 

determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no 

quadro, “para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral” 

(parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com 

processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do 

credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a 

homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela 

novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a 

extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, 

seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja 

pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do 

quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 

8. Recurso especial provido.” (STJ – Resp 1212243/SP, Rel. Min. LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 

29/09/2015) (grifo nosso) O TJMT também já decidiu nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

QUANTIA CERTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – 

PLANOAPROVADO E HOMOLOGADO – NOVAÇÃO DO CRÉDITO – 

EXEGESE DO ART. 59 DA LEI Nº 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA AÇÃO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 59 da Lei nº 

11.101/2005, impõe-se a extinção da ação de execução, quando o plano 

de recuperação judicial tiver sido aprovado e homologado pelo Juízo 

falimentar. (TJMT. AI 45828/2015. Relator: Des. Dirceu dos Santos. Quinta 

Câmara Cível. Julgado em 05/08/2015. Publicado no DJE 10/08/2015). No 

mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

EXECUÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL E, CONSEQUENTEMENTE, DOS 

EMBARGOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. Ocorrendo 

verdadeira novação da dívida, em virtude da aprovação de plano de 

recuperação judicial, não é viável a perseguição do crédito por meio 

diverso do Juízo universal da recuperação, faltando pressuposto para o 

desenvolvimento válido e regular da execução individual ajuizada após a 

ação de recuperação judicial. (TJMG – ac 10479120026204001 mg, 

Relator Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras cíveis / 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2014) (grifo nosso) No caso 

vertente, a dívida se submete à recuperação judicial, tendo em vista que 

existente em momento anterior ao seu ajuizamento. Portanto, a medida que 

se impõe, dada a realidade destes autos, é a extinção do presente 

cumprimento de sentença, haja vista a ocorrência de novação proveniente 

da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da 

empresa executada. Ante o exposto, tendo em vista a novação 

proveniente da aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 

771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

certidão de crédito, promovendo sua entrega ao exequente, para 

habilitação junto ao Juízo da recuperação judicial. Caso existam valores 

bloqueados nestes autos, deverão ser levantados em favor da empresa 

reclamada, mediante alvará judicial. Se necessário, deverá a reclamada 

ser intimada para fornecimento dos dados bancários para o levantamento. 

Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 05 de outubro de 2018. MARCOS 

TERENCIO AGOSTINHO PIRES Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO (ADVOGADO(A))

JOSIANE GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SIRLEI NOGUEIRA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WARISTON DE SALES NASCIMENTO (REQUERENTE)

LUCAS VIEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI SOARES FERREIRA 87143348104 (REQUERIDO)

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF (ADVOGADO(A))

MARIA SOARES FERREIRA 61639460144 (REQUERIDO)

SIDNEI SOARES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011678-63.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (ADVOGADO(A))

DONATO KLAFKE - EPP (EXEQUENTE)

HITLER SANSAO SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

ADRIANO JOSÉ REPISO LOPES (EXECUTADO)

SEBASTIAO QUARESMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Antes da análise dos pedidos do ID 16003963 e 16039377, e com 

fundamento no art. 10 do CPC, intimem-se as partes a fim de que se 

manifestem, no prazo comum de 5 dias, sobre eventual prescrição, 

quando do ingresso da petição inicial, do título que aparelha a presente 

ação de execução. Com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos 

para sentença. Registro novamente que caberá ao advogado interessado 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018, para fins de recebimento de intimação, tudo 

conforme já deliberado na decisão anteriormente proferida. Assim, caso o 

exequente pretenda a intimação de advogado específico, deverá ele 

próprio promover a habilitação nos termos da norma acima mencionada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 19 
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de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001248-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM RITA DE ARAUJO HARTMANN (REQUERENTE)

CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO(A))

MITIELI REGINA ARAUJO SOARES (REQUERENTE)

JAIME LUIZ HARTMANN (REQUERENTE)

TEREZINHA IRMA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 16049299. Designe-se nova data para 

audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 

de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-65.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI DA SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES (ADVOGADO(A))

NATALIA CARGNIN QUATRIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Parte Executada. INTIMO a Parte Exequente 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003175-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA SIEVERT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003175-37.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ALESSANDRA SIEVERT RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

1. Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória Por Danos 

Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por ALESSANDRA 

SIEVERT em desfavor de FACULDADE DE SORRISO - UNIC, alegando, em 

síntese, que recebeu proposta de um dos funcionários da requerida, 

oferecendo desconto e financiamento das mensalidades referente ao 

curso de enfermagem. A requerente firmou também um contrato de 

parcelamento da semestralidade escolar, alegando a mesma que a partir 

da segunda mensalidade a Requerida começou a cobrar sem o desconto 

acordado entre as partes. Requerem a concessão de tutela antecipada 

para que a Requerida disponibilize os boletos com o desconto de 50% a 

partir do boleto com vencimento em julho de 2018, sem a cobrança de 

juros e multa. Requer ainda depósito do valor mensal de R$ 458,66 em 

juízo até o término do processo. 2. DECIDO. Postergo a análise da tutela de 

urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja vista a necessidade 

de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de que a concessão 

do pleito liminar está condicionada à demonstração de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela e 

segurança por parte do Juízo para sua concessão. 3. Designo audiência 

de conciliação/mediação para a data de 19/11/2018, às 14h00min, a qual 

será realizada perante o CEJUSC, nos termos do enunciado 27 do 

FONAMEC. 4. Intime-se a parte requerida com relação à audiência e cite-a 

quanto aos termos da petição inicial. 5. O prazo para resposta será de 15 

dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na data da audiência inicial de 

conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse 

na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No caso de 

litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da audiência 

— que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, § 6º), 

o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de apresentação de 

seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; 6. Consigne-se no 

mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC art. 341 c.c. 

344). 7. As partes devem comparecer acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). 8. O não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da parte ré à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 9. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). 10. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). 11. Defiro a requerente os benefícios da 

gratuidade judiciária. 12. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003711-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CRUZ CORDEIRO (AUTOR(A))

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003711-48.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

ALEX DA CRUZ CORDEIRO RÉU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. I. 

Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com 

Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência” 

ajuizada por ALEX DA CRUZ CORDEIRO em face de UNIC SORRISO LTDA, 

visando, em breve relato, realizar sua rematrícula para cursar os referidos 

TCC 2 e 3, online, bem como que a Requerida se abstenha de cobrar o 

débito em aberto haja vista bolsa concedida ao aluno pelo sistema FIES. II.É 

o relato do necessário. DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 

300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela 

de urgência, imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, a análise 

dos fatos narrados e dos documentos apresentados com a inicial 

sugerem, neste juízo de cognição sumária e não exauriente, que a 

questão dos débitos apontados deverão ser devidamente analisados e 

esclarecidos, com a apresentação do contraditório, em razão da 

necessidade de comprovação e oitiva da parte contrária. O próprio Autor 

confirma na petição inicial que deve haver débitos em aberto, mas não no 

montante cobrado. A cláusula 9ª do contrato assinado com a instituição de 

ensino esclarece que: O presente contrato e os custos nele previstos, 

cobre os serviços educacionais enunciados nas cláusulas 1ª, 2ª e 3ª, não 

estando incluídas em tais custos, os exames de segunda chamada, 
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solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas 

que o aluno tenha que cursar novamente em razão de reprovação, além 

das taxas, preços ou emolumentos a serem cobrados pela emissão de 

certidões, declarações, atestados, históricos escolares, guias de 

transferência, certificados ou diplomas de qualquer natureza, bem como 

seus respectivos registros. A Lei 9870/99 estabelece que: Art. 5o Os 

alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à 

renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, 

o regimento da escola ou cláusula contratual. E a reclamação do Autor é 

justamente por não ter conseguido fazer a rematrícula. Assim, se o Autor 

confessa inadimplência e a rematrícula é negada por tal motivo (com 

espeque na legislação específica acima citada), não há probabilidade do 

direito para o deferimento da liminar pretendida. III. Isto posto, INDEFIRO a 

tutela de urgência pretendida. IV. Em se tratando de nítida relação de 

consumo, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, inverto o ônus da prova quanto à demonstração dos débitos 

em aberto e dos eventos que não são cobertos pelo financiamento 

estudantil. V. Intime-se com a requerida quanto aos termos da presente 

decisão. VI. Designo audiência de conciliação/mediação para a data de 

19/11/2018, às 10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos 

termos do enunciado 27 do FONAMEC. VII. Intime-se a parte requerida com 

relação à audiência e cite-a quanto aos termos da petição inicial. VIII. O 

prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e se iniciará: a) Na 

data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I); c) No 

caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na realização da 

audiência — que deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 

334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será a data de 

apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência; IX. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344). X. As partes devem comparecer acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC). XI. A 

parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, 

com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). XII. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, 

do CPC). XIII. Havendo desinteresse na autocomposição, a parte ré deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (art. 334, § 8º do CPC). XIV. A audiência 

somente não se realizará se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I, 

do CPC). XV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001778-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GILSON FAUSTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Agendado pericia do processo 1001778-40.2018.8.11.0045 para dia 12 

/12/2018 a partir das 8:30h por ordem de chegada

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002574-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARTINELLI (REQUERENTE)

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE SCHNEIDER (REQUERIDO)

ELIANE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

ROZANGELA DE FATIMA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência, em relação a parte 

Requerida residente nesta comarca.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004320-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. C. F. (REQUERENTE)

S. V. M. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. D. S. O. (TESTEMUNHA)

T. H. (TESTEMUNHA)

S. B. D. N. C. D. O. (TESTEMUNHA)

 

Processo n.º 1004320-31.2018.811.0045 DESIGNO o dia 27 de novembro 

de 2018, às 16h30min, para realização de audiência para inquirição das 

testemunhas Tiago Helmann, Simonica Barboza do Nascimento e Adriana 

da Silva Oliveira. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os dados da 

presente carta precatória e a data agendada para a realização de 

audiência. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001651-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR PARA, NO 

PRAZO DE 05 DIAS, MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004344-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

LABORATÓRIO EXAME ANALISES CLÍNICAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004344-59.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 12 de 

dezembro de 2018, às 14h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação dos réus. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 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]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 
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estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 

de outubro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004278-79.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 12 de 

dezembro de 2018, às 14h00min. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 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]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 

de outubro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004043-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DO CARMO GENTIL (ADVOGADO(A))

POPCORN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004043-15.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 12 de 

dezembro de 2018, às 13h30min. Intime-se a requerente. Proceda-se à 

citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 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]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 

de outubro de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004280-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA CUNHA MOREIRA (ADVOGADO(A))

DANIELA SULLA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ (ADVOGADO(A))

ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LILIAN MARIA CALGARO (TESTEMUNHA)

 

Carta Precatória n.º 1004280-49.2018.8.11.0045. DESIGNO o dia 05 de 

dezembro de 2018, às 14h30min, para realização de audiência para oitiva 

da testemunha Lilian Maria Calgaro. Oficie-se ao Juízo Deprecante 

informando os dados da presente carta precatória e a data agendada para 

a realização de audiência. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003978-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerida por seu procurador, para que, no prazo de 

10(dez) dias, manifeste aos autos.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004727-71.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. C. (AUTOR(A))

J. G. C. D. O. (AUTOR(A))

M. C. F. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. (RÉU)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos acerca da CP juntada no ID 14685899.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002067-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LUCIANO SEVIGNANI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO CEZARIO JUNIOR (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR POR SEU PROCURADOR PARA MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 

05 DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002515-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BIANCHI PARMEGIANI (ADVOGADO(A))

VIENA GRAFICA & EDITORA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MSD INFORMATICA CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002515-43.2018.811.0045. Considerando as razões 

apresentadas pela requerente, aliadas ao teor do documento juntado no 

evento nº 14345796 - pág. 1, DEFIRO o pedido de adiamento da audiência 

precedentemente agendada. Por consequência, com lastro no teor do art. 

695 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

DETERMINO a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 5 de 

dezembro de 2018, às 10h30min. Proceda-se à citação e à intimação da 

empresa requerida, registrando-se o referencial de endereço indicado na 

petição juntada no evento nº 15332232. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 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]. O comparecimento à audiência é obrigatório 
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(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 

de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004437-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON DE FRANCA FREITAS (REQUERENTE)

ELIAS DANIEL DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUST CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004437-22.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a 

capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com lastro 

no teor do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 5 de dezembro de 2018, às 14horas. Intime-se o requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 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]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 19 

de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

OZANA FERREIRA SIMOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 06/12/2018 Hora: 

15:15 (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002222-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ (ADVOGADO(A))

ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MORAIS BARBOSA (EXECUTADO)

 

Intimação DA PARTE EXEQUENTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 06/12/2018 HORA: 

13:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004156-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH DEL SOCORRO RODRIGUEZ BLANDON (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 06/12/2018 Hora: 

14:00 (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004477-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (ADVOGADO(A))

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 06/12/2018 Hora: 

14:30 (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005012-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

DOMINGOS DE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 07/12/2018 Hora: 

17:00 (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001315-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HARRI WILLIAN MULLER (REQUERENTE)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CAROLINE GOMES ALVES (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 06/12/2018. às 14:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ALICE DUTRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DAS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência 

de Conciliação designada para o dia Data: 06/12/2018 Hora: 15:15 (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012165-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

MARCOS JUNIOR LESIUK SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8012165-97.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: MARCOS JUNIOR LESIUK 

SILVA EXECUTADO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. Relatório 

dispensado em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. Com razão a parte embargante. Isso porque, conforme 

fundamentado na sentença, os cálculos apresentados pela embargada 

divergem dos parâmetros fixados na sentença, cujo depósito realizado 

pela executada foi simplesmente para garantir o juízo na fase de 

execução. Por outro lado, como a executada não realizou o pagamento de 

forma voluntária, houve incidência da multa de 10 (dez por cento) previsto 

no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o valor 

referente ao depósito realizado pela executada foi inferior ao crédito 

atualizado de modo que a quantia a ser transferida ao exequente se 

refere ao valor objeto da penhora, mediante a restituição de R$ 2,19 (dois 

reais e dezenove centavos) reconhecido pelo exequente como excesso 

de execução. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração para determinar que a transferência de valor ao exequente se 

refere ao valor objeto da penhora realizada nos autos. Por outro lado, o 

valor de restituição à executada se refere ao valor objeto do depósito (Id. 

12372860), observando-se, em todo caso, as disposições estabelecidas 

no Provimento 68/2018 do CNJ. No mais, permanecem incólume as demais 

disposições lançadas na r. sentença. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 09 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001800-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LUIS EDUARDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 06/12/2018. às 15:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002486-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS APARECIDA ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 06/12/2018. às 15:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

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)

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DERCIO MUNIZ DE ARAUJO (EXECUTADO)

CELSO CORREA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação de Id. 15365063, atualizei os dados do feito, inserindo o 

advogado substabelecido no polo passivo da demanda. Sendo assim, 

INTIMO a parte executada, por meio de seu advogado e via DJE, acerca da 

constrição efetivada nos autos, no valor de R$2.671,11, nos termos do 

§2º do artigo 854 do CPC. Ademais, expedi dois alvarás, já juntados aos 

autos, haja vista que existiam duas contas judiciais vinculadas ao 

processo, cada qual no valor de R$ 4.039,22 (conta judicial n. 

2200127375344 e 3000131740862). Lucas do Rio Verde - MT, 22 de 

outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010284-85.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI (ADVOGADO(A))

LEANDRO DOS SANTOS MENDES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (EXECUTADO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

PAGGO ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010284-85.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: LEANDRO DOS SANTOS 

MENDES EXECUTADO: TNL PCS S/A, PAGGO ADMINISTRADORA DE 

CREDITO LTDA. Vistos. Converto o julgamento em diligência. Intime-se o 

exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte nos autos planilha 

com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, bem como 

certidão do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais 

(art. 524 do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para sentença dos embargos. Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 11 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

decisão proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010385-25.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO (ADVOGADO(A))

ADRIANA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA (ADVOGADO(A))

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSRCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010385-25.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANA SILVA COSTA 

REQUERIDO: SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSRCIO LTDA 

Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena 

de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se e intime-se o Exequente. Sem prejuízo da 

determinação acima, encaminhe-se o feito ao contador judicial para 

elaboração dos cálculos judiciais. Efetive a intimação do condenado nas 

custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. 

Cumprido o item acima e não se efetivando o pagamento das custas e taxa 

judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - 

Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas 

e Taxa Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da 

intimação constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; 

- Certidão de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com 

os seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011523-27.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PRISCILA PEREIRA FRAZAO BRAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011523-27.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: PRISCILA PEREIRA FRAZAO 

BRAGA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Intime-se o 

Exequente, via seu patrono, para se manifestar acerca da impugnação ao 

ciumprimento de senteça, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-66.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

ALISSON AYRES RODRIGUES BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CREDITA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010143-66.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ALISSON AYRES RODRIGUES 

BRAGA REQUERIDO: CREDITA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Intime-se as partes quanto ao retorno dos autos, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo e nada sendo 

requerido, arquive-se com as advertências de praxe. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8020009-98.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8020009-98.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ELIZANGELA FATIMA DA 

SILVA NERY EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Em 

atenção ao Provimento nº 11/2017-CM, determino que a serventia judicial, 

encaminhe ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, os documentos necessários para elaboração do 

cálculo de liquidação do débito nos termos do art. 3º, § 1º do citado 

Provimento. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho 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)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004421-05.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VALDIR DE JESUS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO o recurso inominado com 

fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

recorrida, no prazo legal, apresentou contrarrazões, remetam-se os autos 

à Egrégia Turma Única Recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita. 

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010665-30.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010665-30.2014.8.11.0045. REQUERENTE: ALEXANDRO CARDOSO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

apresentado por ALEXANDRO CARDOSO em face de OI S/A. Como é de 

amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi 

homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas 

do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, 
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Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes 

contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser 

recebidos pelos respectivos credores no processo de recuperação 

judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda 

não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “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.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "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", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000593-64.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEANDRO BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo apresentado nos 

autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 

do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento espontâneo da 

condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se o Exequente. No 

caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, desde já, defiro 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do Autor. 

Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos 

termos do art. 450, §3º da CNGC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010667-97.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

ADELAINE SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELENA MARIA DOS SANTOS ARAUJO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação de id. 15612249 e considerando a manifestação da parte 

reclamada, INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005101-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MACIEL AMADOR (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005101-87.2017.8.11.0045. REQUERENTE: KELLY CRISTINA MACIEL 

AMADOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia integral do contrato de aluguel 

de id. 13230192, ou outro comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004756-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

DIONATAN GOMES DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA PEREIRA DA SILVA ELIAS (EXECUTADO)

ROBISON ELIAS (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO POSITIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico, eu, Oficiala de Justiça abaixo assinada, que em cumprimento ao 

respeitável mandado do MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de 

Lucas do Rio Verde-MT, extraído dos autos supramencionados, 

diligenciei-me, no dia 18/01/2018, à Av. Goiás, 2.844, Bairro Jd. Imperial, e, 

ali sendo, PROCEDI À CITAÇÃO das partes executadas, ROBISON ELIAS e 

IARA PEREIRA DA SILVA ELIAS, os quais bem cientes ficaram de todos os 

termos do presente mandado, aceitaram as cópias que lhes ofereci e 

exararam suas assinaturas no anverso do instrumento anexo. O referido 

é verdade e dou fé. LUCAS DO RIO VERDE/MT, 22 de janeiro de 2018. 

CRISTINA ALMEIDA WILLE Oficial de Justiça

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004139-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

ELIAS GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004139-64.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ELIAS GUEDES DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Primeiramente, determino que a 

Secretaria providencie a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se 

trata de ação que objetiva concretizar cumprimento/execução de 

sentença. Após, intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor do débito conforme calculo 

apresentado no Id. 9082487, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Não havendo cumprimento 

espontâneo da condenação no prazo fixado, certifique-se e intime-se o 

Exequente. Sem prejuízo da determinação acima, encaminhe-se o feito ao 

contador judicial para elaboração dos cálculos judiciais. Efetive a intimação 

do condenado nas custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias, 

efetuar o pagamento. Cumprido o item acima e não se efetivando o 

pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao Departamento de 

Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes 

documentos (2.28.2 – CNGC): - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de 

Cálculo com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados 

separadamente e atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé 

ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo 

sem pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, 

vara, número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, 

valor da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002205-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CASARIL (REQUERENTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002205-08.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CLAUDIO CASARIL 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Defiro levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará 

para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar 

ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004185-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004185-19.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO RODRIGO VIEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Nos termos do 

artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome 

atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação 

de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ALBERTO GARCIA MENDES (REQUERENTE)

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000117-60.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CAIO ALBERTO GARCIA 

MENDES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Intime-se as partes 

quanto ao retorno dos autos, bem como requerer o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o 

prazo e nada sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004187-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FLAVIO SUEL SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004187-86.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FLAVIO SUEL SANTOS 
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SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004404-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA BARBOSA MIRANDA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004404-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IVANA BARBOSA MIRANDA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Visto etc.,. Determino que a parte 

Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos 

o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas 

de água, energia, telefone, contrato de locação de imóvel com todas as 

páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo, uma vez que, a comprovação da residência em nome da parte é 

essencial para fixação da competência territorial do juízo, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do CPC. Caso não possua comprovantes de residência em seu nome o 

reclamante deverá comprovar por documento idôneo a relação com a 

pessoa que constará no comprovante de residência. Ressalto que no 

caso dos Juizados Especiais a competência territorial pode ser declarada 

de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é 

documento essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003133-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

VERONICA DOS SANTOS JORGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003133-22.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VERONICA DOS 

SANTOS JORGE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora na 

propositura da ação juntou comprovante de endereço em nome de 

terceiros. Determinado a emenda a inicial, a autora juntou cópia do contato 

de aluguel com data do contrato e endereço anterior ao ajuizamento da 

ação, sendo assim é necessária a exposição de motivos desta 

contradição. Portanto, intime-se a parte autora para esclarecer a 

contradição, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004423-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BEZERRA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004423-72.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO BEZERRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Defiro a Justiça 

Gratuita ao autor. RECEBO o recurso inominado com fundamento no artigo 

41 da Lei n. 9.099/95, visto que certificada sua tempestividade. 

Considerando que a parte recorrida, no prazo legal, apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Única Recursal. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-77.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & SALGUEIRO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010259-77.2012.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: MARTINS & SALGUEIRO LTDA Vistos. DEFIRO o 

requerimento constate no id. 15490407, e determino a expedição do 

mandado de penhora e avaliação de bens, devendo ficar como fiel 

depositário do bem o executado, lavrando-se o respectivo termo. 

Realizada a penhora, intime-se o Executado sobre a efetivação do ato de 

constrição judicial. Conste ainda no mandado que as partes se manifestem 

quanto à penhora e avaliação do bem, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005031-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN CLAUDIO BEZERRA FREITAS (REQUERENTE)

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Não obstante a 

manifestação de id. 13178978, CERTIFICO que encontra-se vinculado ao 

vertente feito o valor de R$10.023,09, que atualizado nesta data perfaz a 

quantia de R$10.177,53. Sendo assim, considerando que o alvará não 

será expedido em apenas uma conta, INTIMO a parte autora para indicar 

os respectivos valores e as contas para a expedição, no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA (REQUERENTE)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000049-13.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO DAS 

CHAGAS DA SILVA REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN 

LTDA, ITAU SEGUROS S/A Vistos. RECEBO o recurso inominado com 

fundamento no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto que certificada sua 

tempestividade. Considerando que a parte recorrida, no prazo legal, não 

apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Única 

Recursal. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004449-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

LUCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004449-70.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LUCILENE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria 

providencie a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor do débito remanescente conforme calculo 

apresentado nos autos, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% 

(dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil 

e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Defiro levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará 

para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar 

ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Às 

providências. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011311-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

APARECIDA WEIRICH FOGACA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8011311-06.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME EXECUTADO: JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR - ME, APARECIDA 

WEIRICH FOGACA Vistos. Defiro o requerimento de Id. 10402712, para 

bloqueio de veículo da parte executada, buscando se evitar a ineficácia da 

prestação jurisdicional, o que o faço por meio do sistema RENAJUD. 

Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte Exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010727-70.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SALETE FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE VINCK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010727-70.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: ROSELI SALETE FERREIRA 

DOS SANTOS EXECUTADO: MARLENE VINCK Vistos. Intime-se o 

Exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

SUELLEN BAIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002701-03.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SUELLEN BAIA DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a regularização dos 

registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a natureza 

da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte executada, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor do 

débito resmanescente conforme calculo apresentado nos autos, sob pena 

de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se e intime-se o Exequente. Defiro levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará 

para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar 

ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003107-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NARA TEREZINHA FORNARI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003107-24.2017.8.11.0045. REQUERENTE: NARA TEREZINHA FORNARI - 

ME REQUERIDO: PATRICIA APARECIDA PEREIRA Vistos. Defiro o 

requerimento para bloqueio de veículo da parte executada, buscando se 

evitar a ineficácia da prestação jurisdicional, o que o faço por meio do 

sistema RENAJUD. Restando a busca infrutífera, abra-se vistas à parte 

Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR LUCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002219-55.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: VALDIR LUCAS Vistos. 

Intime-se a autora para se manifestar nos autos, sob pena de extinção, no 

prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ARNALDO DIAS (REQUERENTE)

LEONARDO DE MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010133-85.2016.8.11.0045. REQUERENTE: ELIANE ARNALDO DIAS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Considerando que o feito não possui 

pendências, arquive-se com as cautelas de praxe. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002151-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002151-08.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Defiro levantamento dos valores depositados nos 

autos em favor do Autor, bem como a expdição do alvará. Às 

providências. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

LUCAS LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA FREYER (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DAL BOSCO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003123-75.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LUCAS LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena 

de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se e intime-se a Exequente. Sem prejuízo da 

determinação acima, encaminhe-se o feito ao contador judicial para 

elaboração dos cálculos judiciais. Efetive a intimação do condenado nas 

custas e taxa judiciária para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento. 

Cumprido o item acima e não se efetivando o pagamento das custas e taxa 

judiciária encaminhe ao Departamento de Controle e Arrecadação 

DCA/TJMT, mediante ofício, os seguintes documentos (2.28.2 – CNGC): - 

Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo com os valores de Custas 

e Taxa Judiciária elencados separadamente e atualizados; - Cópia da 

intimação constando a contrafé ou cópia da certidão do Oficial de Justiça; 

- Certidão de decurso do prazo sem pagamento; - Certidão do Gestor com 

os seguintes dados: comarca, vara, número e código do Processo, tipo de 

ação, nome do autor e do réu, valor da dívida, nome do devedor, CPF 

(Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa Jurídica), endereço completo do devedor 

(com CEP) e em caso de Pessoa Jurídica, nome de um dos sócios com os 

dados pessoais (endereço e CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATHALIA LAUDISSI LOMBARDI GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Samir Bennett Buainain (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente e o 

promivido para acompanhar a pericia técnica no dia 22 de novembro de 

2018, as 14:00horas.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004416-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIR MARIA GOMES DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CAVALCANTE GODOY (REQUERIDO)

IGNACIA ALVES SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004416-46.2018.8.11.0045. INTERESSADO: ROSENIR MARIA GOMES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: WAGNER CAVALCANTE GODOY, IGNACIA 

ALVES SOBRINHO Visto etc.,. Determino que a parte Reclamante proceda 

emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, 

inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de 

endereço em nome da parte autora, tais como: contas de água, energia, 

telefone, contrato de locação de imóvel com todas as páginas com firma 

reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 
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comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais 

a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado 

(enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial para 

propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 22 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003717-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

LUZIA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003717-55.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUZIA SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

JONAS DAL MOLIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para acompanhar a pericia técnica marcada para do 

dia 23/11/2018. às 14:00 horas.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001709-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001709-08.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADELAIDE DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. RECEBO o recurso inominado com fundamento no 

artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto que certificada sua tempestividade. 

Considerando que a parte recorrida, no prazo legal, apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Única Recursal. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002691-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SIDNEY BERTUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS (ADVOGADO(A))

JEEP BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002691-56.2017.8.11.0045. REQUERENTE: WILLIAM CARLOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA, JEEP BRASIL 

Vistos. Defiro levantamento dos valores depositados nos autos em favor 

do Autor. Expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se 

pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do 

art. 450, §3º da CNGC. Às providências. Após, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005197-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005197-05.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALEXSSANDRA MARIA 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. RECEBO o recurso inominado com fundamento no artigo 41 da Lei 

n. 9.099/95, visto que certificada sua tempestividade. Considerando que a 

parte recorrida, no prazo legal, apresentou contrarrazões, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Única Recursal. Defiro os benefícos da justiça 

gratuita. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004291-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE (ADVOGADO(A))

TAYANE GUEDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 27/11/2018. às 15:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003911-55.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TAMASIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 06/12/2018. às 16:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010422-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FILIPIN VARGAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONES SOUZA VELHO (ADVOGADO(A))

SAMA FERRAZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

GERALDO NERES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte executada, por seus advogados e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 06/12/2018, às 17h, 

oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/95), por escrito ou verbalmente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ROBERTO DO CARMO FERRARI (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 05/12/2018. às 15:45 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003517-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo, INTIMO a 

parte exequente para atualização do débito, bem como para requerer o 

que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010830-14.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

REGISSON JOSE DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO (EXECUTADO)

ORLANDO PAULINO DA CRUZ NETO (ADVOGADO(A))

JNW DO BRASIL IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento espontâneo pela 

executada JNW do Brasil, bem como devolução do "AR" de intimação da 

executada Rio, INTIMO a parte exequente para requerer o que de direito no 

prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012038-62.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GENITO ANTONIO BARRETTO (REQUERENTE)

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002015-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIMAR LOULA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte autora/recorrida para, 

querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. Lucas 

do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000840-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000840-79.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CLAUDETE 

BENEDITA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 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. A parte 

autora alega em síntese que possui débito com a empresa requerida, e 

que o parcelamento ofertado não é adequado às suas condições 

financeiras. Pleiteia que seja feito reparcelamento da maneira apresentada 

em ID 5078946, bem como que seu nome seja retirado dos cadastros de 

proteção ao crédito. A requerida, em contestação, negou-se a efetuar no 

parcelamento. O pedido autoral merece acolhimento, uma vez que a parte 

autora comprovou que não possui condições que quitar o valor atribuído a 

título de entrada sem que isso prejudique a subsistência de sua família (ID 

5078931). Embora não seja adequado formular reparcelamento de dívida 

de maneira unilateral e sem a anuência do credor, o caso em tela comporta 

exceção à regra diante da comprovada hipossuficiência da devedora, ora 

requerente, em relação à empresa requerida. Frise-se que tal exceção 

não é prejudicial à ré, ora credora, já que possibilita que esta receba seu 

crédito junto à devedora, ora requerente. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: “CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIABILIDADE DA COBRANÇA 

DE DÉBITO PRETÉRITO DEIXADO POR CONSUMIDORA ANTERIOR 

QUANDO O CONTRATO FOI PACTUADO EM NOME DE TERCEIRO. PEDIDO 

DE PARCELAMENTO DA UC-UNIDADE CONSUMIDORA EMITIDA EM NOME 

DA AUTORA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO PARA EVITAR 

INADIMPLEMENTO, TENDO EM VISTA A CONDIÇÃO ECONÔMICA DA 

PARTE. Trata-se de ação visando o parcelamento de débito decorrente do 

consumo de energia elétrica, em julgamento conjunto das ações de 

números 021/3.13.0006419-2 e 021/3.13.0006417-6. Relatou a autora que 

possui um terreno com duas casas e efetuou contrato de locação verbal 

com as rés e que estas não pagaram a conta de energia elétrica conforme 

acordo ajustado. Postulou a declaração de inexigibilidade dos débitos ou o 

seu parcelamento. Em relação ao processo de n. 021/3.13.0006417-6, 

referente à UC 3323821-9, o contrato está em nome de Leila Marques da 

Rosa e desta devem ser cobrados, não podendo a consumidora ser 

responsabilizada por débito pretérito deixado por consumidora anterior. 

Cabível a alteração da titularidade da unidade consumidora bem como a 

continuidade na prestação dos serviços. Quanto ao processo de n. 

021/3.13.0006419-2, em relação à UC 1696793-3, em nome da autora, com 

recurso somente da ré no tocante ao parcelamento deferido, já é 
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entendimento pacificado desta Turma Recursal de que para fim de permitir 

o cumprimento da obrigação, diante da frágil condição econômica da parte, 

o... parcelamento do débito decorrente de consumo de energia elétrica é 

medida que se impõe. Viável o fracionamento do valor de R$ 1.605,35 em 

40 parcelas mensais e sucessivas de R$ 40,13, tendo em vista que a 

autora não se nega a pagar o débito, ao contrário, procurou a ré para que 

esta aceitasse o valor devido do modo que conseguisse cumprir com sua 

obrigação. Contudo, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, em caso 

de inadimplemento de três parcelas consecutivas, o que permitirá a 

credora a cobrança pelos meios regulares, vedada, em qualquer hipótese, 

a interrupção do fornecimento do serviço pela dívida pretérita, objeto deste 

parcelamento. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, 

Recurso Cível Nº 71005192372, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

18/03/2015). Por outro lado, no tocante ao pedido de retirada do nome da 

autora dos cadastros de inadimplentes, verifico que não merece acolhida, 

uma vez que a própria autora confessa que possui débitos em aberto com 

a ré. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

vertido na peça inicial para o fim de: a) DETERMINAR o reparcelamento do 

débito em nome da autora (R$ 2.044,22) em 10 parcelas de R$ 204,42, 

sendo que, caso haja inadimplemento de três parcelas consecutivas, 

ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, permitindo a cobrança por 

meios regulares; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de novembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, 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, 13 de novembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza do Trabalho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BEATRIZ SIMONE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição do recurso inominado, INTIMO a parte reclamada/recorrida 

para, querendo, apresentar as respectivas contrarrazões no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de outubro de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001262-20.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RICARDO OLIVEIRA DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc., Quanto ao recurso interposto pelo 

reclamante (id. 15418421), a concessão da gratuidade da justiça, como 

fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato objetivo, que se 

limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na petição inicial, de 

que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas do 

processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 

Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Contudo, o deferimento do 

benefício da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica 

pressupõe, como requisito indispensável, a existência de comprovação 

idônea, de que não detém condições de arcar com o pagamento das 

despesas do processo. A mera alegação de situação de impossibilidade 

de suportar os encargos financeiros do processo não desponta como 

elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: STF, EDcl no AI 

n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009; STF, 

AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, 

j. em 15/08/2002]. Portanto, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que a Recorrente apesar de ter trazido declaração de 

hipossuficiência, não comprovou, de forma categórica, que não tem 

condições financeiras para arcar com a quitação do preparo recursal, 

sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, INDEFIRO o 

requerimento de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Assim, INTIME-SE a Recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, realize o preparo do recurso, sob pena de deserção (Enunciado n.º 

115 do FONAJE). Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 22 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004095-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO VICTOR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004095-11.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BERNARDO VICTOR DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de Ação de Restabelecimento do Benefício de Auxilio Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de Tutela de Urgência movida por 

Bernado Victor da Silva em face de Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, todos qualificados nos autos. Compulsando os autos, verifica-se 

que o feito tramitou normalmente perante o Juizado Especial Federal de 

Sinop/MT, até que o juízo declinou da sua competência para processar e 

julgar o litígio, determino a remessa para o Juízo Estadual da comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT. É, em síntese, o necessário. DECIDO. Analisando 

o feito, constata-se que fora distribuído para este Juízo, equivocadamente, 

isto porque, este órgão não é competente para processar e julgar o litígio 

(art. 3º da Lei 9.099/95). Com efeito, o INSS é uma autarquia federal e, 

portanto, não pode ser parte nos processos de competência dos Juizados 

Especiais Estaduais, conforme artigo 8º, caput, da Lei n. 9.099/95, 

vejamos: Art. 8º - Não poderão ser partes, no processo instituído por esta 

Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito publico, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Além 

disso, o artigo 20 da Lei n. 10.259/2001 veda expressamente a 

possibilidade de propositura de ação previdenciária nos Juizados 

Especiais Estaduais, vejamos: Art. 20 - Onde não houver Vara Federal, a 

causa poderá ser proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do 

foro definido no art. 4o da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

vedada a aplicação desta Lei no juízo estadual. Ademais, no âmbito do 

Juizado Especial prevalece à primazia dos Princípios norteadores como o 

da Oralidade, Simplicidade, Informalidade, Economia Processual e 

Celeridade, ambos descritos no art. 2º da Lei 9.099/95, e o caso em tela 

não se enquadra nos citados princípios. Por fim, ressalte-se que a 

jurisprudência atual é no sentido de que a competência delegada sobre a 

qual dispõe o artigo 109, § 3º da Constituição Federal não é extensiva aos 

Juizados Especiais Estaduais, de modo que, em sendo de interesse da 

parte, a presente ação deverá ser proposta no Juízo Federal da 

Subsecção Judiciária mais próxima ou no juízo com competência delegada, 

ins verbis: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) § 

3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio 

dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição 

de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede 

de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá 

permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela 

justiça estadual. ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos citados, 
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DECLINO da competência para processar e julgar o presente feito e 

determino a redistribuição do feito em favor a uma das Varas Cíveis 

Estaduais desta Comarca, a quem os autos devem ser encaminhados, 

com as baixas e anotações de estilo, consignando nossas sinceras 

homenagens. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005085-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE DE RIBAMAR SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005085-36.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE DE RIBAMAR SILVA DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por JOSÉ RIBAMAR SILVA DA COSTA em face de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, aduzindo em síntese que ao tentar 

efetuar a compra no comércio local foi surpreendida com a inscrição no 

serviço de proteção ao crédito –SPC, no entanto desconhece todas a s 

inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203) Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam 

a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a 

verossimilhança da alegação — dado a total ausência de comprovação de 

ocorrência de perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de 

identificação pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, 

praticado por terceiro (exemplos de situações típicas que originam 

inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência 

de reclamação, efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou 

tentativa de resolução do problema através dos órgãos e serviços 

públicos de proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor)”. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliador (a). Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIO CRISTIANO HERRMANN (REQUERENTE)

LIDIANE PAULA DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO CERTO COMERCIO DE RASTREADORES, PECAS E ACESSORIOS 

LTDA - ME (REQUERIDO)

GUILHERME GUEDES ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000693-53.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FABIO CRISTIANO 

HERRMANN REQUERIDO: RUMO CERTO COMERCIO DE RASTREADORES, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME Vistos. INDEFIRO o pedido de 

reconsideração apresentado no id. 12531307, mantendo a sentença 

proferida no id. 11052996 por seus próprios fundamentos, por se mostrar 

acertada e fundamentada no tocante ao litígio, sendo certo que a 

insatisfaçao e consequente reforma da sentença deverá ser objeto de 

recurso pertinente. Intime-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004405-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

IVANA BARBOSA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004405-17.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IVANA BARBOSA MIRANDA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de com firma 

reconhecida, declaração de residência com firma reconhecida pelo 

proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo com firma 

reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000841-30.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDERSON PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

EDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi 

surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no 

entanto desconhece todas a s inscrições em seu nome. Dispõe o artigo 

300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor)”. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. Defiro a emenda à 

inicial. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011531-38.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (ADVOGADO(A))

ROSEMAIRI DA SILVA TRAMONTIN (REQUERENTE)

VERSALHES DECORACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8011531-38.2014.8.11.0045. REQUERENTE: VERSALHES DECORACOES 

LTDA - ME, ROSEMAIRI DA SILVA TRAMONTIN REQUERIDO: OI S.A Autos: 

2839-70.2006-811.0045 - Cód. 21585 Vistos. Verifica-se na petição de id. 

14638380 que a parte autora requer do juízo a expedição de ofício ao juízo 

da 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro onde tramita o 

processo de recuperação judicial da reclamada, a fim de habilitar o seu 

crédito. Como explanado na sentença de extinção, no âmbito do Juizado 

Especial, as ações de execuções não podem ser suspensas, como na 

Justiça comum, ante a incompatibilidade do rito especial do Juizado. Por 

força do Enunciado 51 do Fonaje, no Juizado Especial os processos de 

conhecimento tramitam até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, após isto, incumbe à parte autora habilitar o seu crédito 

na via própria, não cabendo a este juízo promover tal habilitação, mesmo 

tratando-se de crédito extraconcursal. Isto posto, indefiro o pedido de 

expedição de ofício pleiteado na petição de id. 14638380. Havendo 

requerimento, expeça-se certidão de crédito n valor do cálculo de id. 

14638381. Intime-se. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004485-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ (ADVOGADO(A))

PATRICIA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004485-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PATRICIA DIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. PATRICIA DIAS DOS SANTOS, 

qualificada na inicial, ingressou com ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais e com pedido de tutela antecipada em desfavor de 

BANCO BMG S.A, sustentando, em síntese, que seu nome encontra-se 

incluso no cadastro de inadimplentes por uma dívida devidamente quitada. 

Alega nos autos que fez um acordo com reclamado para parcelamento da 

dívida restante do financiamento bancário em 24 (vinte e quatro) parcelas 

no valor de R$ 191,42 (cento e noventa um reais e quarenta e dois 

centavos), mediante a emissão de boletos bancários, totalizando assim a 

quantia de R$ 4.055,78 (quatro mil e cinquenta e cinco reais e setenta e 

oito centavos), cujas parcelas foram todas quitadas. Ocorre que ao 

consultar seu nome, verificou-se que ainda se encontra no cadastro de 

restrição, salienta que não possui outro contrato com a reclamada, dessa 

forma, pleiteia a concessão da tutela de urgência para o fim de determinar 

a retirada do nome da autora no rol dos inadimplentes. É, em síntese, o 

necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela 

provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código 

de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Da leitura da norma, infere-se que a tutela de 

urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou 

cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos 

requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito 

alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da 

parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza 

cautelar). A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de 

cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o 

direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em 

que o reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que seja retirado o nome 

da autora do rol dos inadimplentes. Assim sendo, ainda que numa análise 

superficial dos fatos entendo que estão presentes prova apta ao 

convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que leva ao 

deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada e determino que a reclamada promova a exclusão o 
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nome da autora do rol dos inadimplentes, até o deslinde da ação, a contar 

a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante. Defiro a inversão do ônus da prova nos 

termos do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que 

determino, desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da 

contestação, provas quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução do 

litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004443-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM (ADVOGADO(A))

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GEOVANE DE MORAIS ROMA (REQUERIDO)

EBENEZER COMERCIO DE PROTECOES E ACESSORIOS PARA MAQUINAS 

INDUSTRIAIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004443-29.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CAREN BERGAMASCHI MUSSI 

REQUERIDO: PAULO GEOVANE DE MORAIS ROMA, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, 

EBENEZER COMERCIO DE PROTECOES E ACESSORIOS PARA MAQUINAS 

INDUSTRIAIS EIRELI - ME Vistos. CAREN BERGAMASCHI MUSSI, 

qualificada na inicial, ingressou com ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela antecipada em desfavor de EBENEZER COMÉRCIO DE 

PROTEÇÕES E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI, 

PAULO GEOVANE DE MORAIS ROMA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, todos qualificados nos 

autos. Consta nos autos, em síntese, que a autora vendeu para o 

reclamando EBENEZER COMÉRCIO um veículo Volkswagen/Amarock CD 

4X4, Caminhonete, Modelo/Fabricação 2012/2012, cor Prata, Placas 

NUF1981, RENAVAN 00453539211, nada de 04.04.2018, ficando a cargo 

do reclamado efetuar a transferência nos termos da lei. Todavia, a autora 

percebeu que o reclamado não havia efetuado a transferência devido a 

várias notificações e autuações de infração de trânsito e suas 

consequentes multas, e ao consultar a situação do veículo no site do 

Detran/MT, verificou que o total de infrações de multa estão somadas em 

18 (dezoito), as quais não praticou, obviamente, porque as infrações 

iniciaram após a venda do veículo. Dessa forma, pleiteia a concessão da 

tutela de urgência para o fim de determinar que seja oficiado ao 

DETRAN/MT, para que não suspenda o direito de dirigir da requerente em 

razão das multas discutidas nos presentes autos, bem como para que não 

promova qualquer novo lançamento de multas em relação ao referido 

veículo em nome da Promovente CAREN BERGAMASCHI MUSSI, CPF: 

881.150.389-20. É, em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de 

urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada 

pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser 

concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da 

leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in 

mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que o 

reclamante postula a concessão de tutela urgência de natureza 

satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, para que não seja suspendido o 

direito de dirigir em razão das multas discutidas nos autos, bem como não 

promover novas multas em nome da autora, uma vez que o veículo não 

pertence à autora, conforme Autorização para Transferência de 

Propriedade de Veículo – ATPV, com o devido reconhecimento das 

assinaturas em cartório, anexados aos autos. Assim sendo, ainda que 

numa análise superficial dos fatos entendo que estão presentes provas 

aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da tese autoral, o que 

leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao exposto, DEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada e determino que o DETRAN/MT, não suspenda o 

direito de dirigir da requerente em razão das multas discutidas nos 

presentes autos, bem como não promova qualquer novo lançamento de 

multas em relação ao referido veículo em nome da Promovente CAREN 

BERGAMASCHI MUSSI, CPF: 881.150.389-20, até o deslinde da ação, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar a intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem 

prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos 

causados à parte reclamante, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Expeça-se ofício ao DETRAN/MT, para tomar ciência desta decisão. Para 

justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência 

de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e 

INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. Conste no 

mandado que o não comparecimento da parte reclamante à audiência 

importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento 

de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; 

advirta-se também que o não comparecimento da parte reclamada à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 

Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, poderá a 

ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à audiência 

de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004386-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ADRIANE BARTH (ADVOGADO(A))

RP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 
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AUTOMOTORES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIANE PAULA DA SILVA COBRANCA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004386-11.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RP COMERCIO DE PECAS E 

ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME REQUERIDO: 

ABRANGE NEGOCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFONICO COMERCIO E 

PRESTACAO DE SERVICOS TELEMARKETING LTDA - ME, ELIANE PAULA 

DA SILVA COBRANCA - ME Visto etc.,. RP COMERCIO DE PEÇAS E 

ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES-ME, qualificada na inicial, 

ingressou com ação de declaratória de nulidade de ato jurídico c/c 

inexigibilidade de indébito e pedido de tutela antecipada em desfavor de 

ABRANGE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS GUIA TELEFÔNICO COMÉRCIO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEMARKTING LTDA – ME e ELIANE PAULA 

DA SILVA COBRANÇA - ME, sustentando, em síntese, que a reclamada 

realizou contato telefônico com uma das sócias da empresa reclamante, 

solicitando a atualização cadastral sem custos e solicitaram que 

encaminhasse documento com a autorização de figuração. Alega que 

passou a receber cobranças da segunda requerida, em razão não ter 

quitado o pagamento da contratação, e por não haver alternativa, quitou a 

suposta dívida para que o seu nome não fosse incluído no rol dos 

inadimplentes. E mesmo após a quitação, inclusive assinado o termo de 

quitação, recebeu nova cobrança e por receio da negativação ou 

realização de protesto que poderia prejudicar a empresa, realizou novo 

pagamento, bem como encaminhou termo de distrato comercial. Informa 

que mesmo assim as cobranças continuaram e procurou o auxílio de uma 

advogada, já que acreditava ter caído em um golpe. Dessa forma, pleiteia a 

concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que as 

reclamadaS se abstenham de incluir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como de realização de protesto. É o relatório 

Decido. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu 

deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se 

que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da 

tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus 

boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de 

difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que se ocorrer a inclusão do nome da Requerente 

em órgãos de restrição/proteção ao crédito, poderá lhe causar lesões 

financeiras, pois a restrição impede o crédito. Chega-se, assim, ao 

segundo requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, 

a probabilidade do direito invocado. No caso dos autos, o Requerente 

alega que em 06.09.2018, a Requerida, que é empresa de lista telefônica 

digital vinculada à operadora telefônica, por meio de contato telefônico, lhe 

ofereceu seus serviços consistente na atualização cadastral para 

inclusão em lista telefônica digital. Na ocasião, foi informado que se tratava 

de serviço sem custos adicionais, incluso no plano telefônico fornecido 

pela operadora e nada teria a pagar pelo serviço. Aceita a proposta, 

recebeu via e-mail a “autorização de figuração” para confirmação dos 

dados e, devidamente assinada, foi devolvida para a Requerida. Assevera 

que após alguns dias passou a receber ligações de uma assessoria de 

cobranças, exigindo-lhe o pagamento de faturas em aberto no valor de R$ 

1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) em favor da Requerida, sob 

pena de protesto. No intuito de evitar a inclusão de seu nome em cadastro 

de proteção ao crédito e a paralisação de suas atividades empresariais, 

optou por pagar e assinou um termo de quitação. No dia 28/09/2018 

recebeu nova ligação dizendo que ainda existia “vínculo” com a empresa 

reclamada, e que, para o cancelamento das “edições” 2,3,4 e 5 a 

reclamante ainda teria que pagar o valor de R$ 5.243,00 (cinco mil, 

duzentos e quarenta e três reais), e mais uma vez que com medo de ter 

as atividades da empresa paralisadas realizou o pagamento, realizando 

inclusive um termo de distrato comercial. Em decorrências de tais fatos, 

registrou boletim de ocorrência para as devidas apurações sobre possível 

prática de estelionato pela Requerida. A Requerente, como forma de 

comprovação de suas alegações, trouxe aos autos a ficha de 

Autorização de Figuração, os boletos de cobrança, comprovante de 

pagamento Termo de Quitação, Termo de Distrato Contratual e o Boletim de 

Ocorrência. Logo, entendo verissímeis as alegações da Reclamante, 

merecendo acolhimento o pleito liminar. Por fim, advirto que o direito que 

aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada aduzido 

pela Reclamante para determinar que as Requeridas se ABSTENHAM de 

efetuar cobranças, protestos e inclusão do nome da Requerente nos 

órgãos de proteção ao crédito, quanto ao negócio jurídico em discussão 

no presente feito, até ulterior deliberação deste Juízo. A fim de bem 

cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que 

cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 

(três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Com feito, levando em consideração as regras de experiência e a 

verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, 

contrato em discussão ou prova de que a reclamante autorizou a 

contratação dos serviços, incumbindo ainda a prova quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta 

de audiência de conciliação do Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora para comparecer à solenidade. 

Conste no mandado que o não comparecimento da parte reclamante à 

audiência importará em extinção e arquivamento do processo, mediante o 

pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 

9.099/95; advirta-se também que o não comparecimento da parte 

reclamada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não obtida a conciliação, 

poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou proceder à 

audiência de instrução e julgamento. Não havendo acordo na audiência de 

conciliação, a reclamada deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no 

prazo fixado ou até a audiência de instrução e julgamento, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 (vinte) salários mínimos, a 

presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 9.099/95). Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, munido dos atos constitutivos da 

empresa e de suas alterações, sob pena de revelia. As partes deverão 

comunicar ao juízo eventuais mudanças de endereços ocorridas no curso 

do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação (art. 19, § 2º da Lei 

n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de 

justiça (art. 98, § 1º do CPC). CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003113-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA FELIX DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003113-31.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO BATISTA FELIX DE 

ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Defiro 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do Autor. 

Expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o 

Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da 

CNGC. Após, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011833-33.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE ALVES VARELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011833-33.2015.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCIELE ALVES VARELA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por FRANCIELE ALVES VARELA DE OLIVEIRA em 

face de OI S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação 

Judicial do Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz 

Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale 

para as todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, 

Copart 4 e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, 

todos os créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não 

vencidos, deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo 

de recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “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.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "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", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito do valor apresentado no cálculo de id. 13057735. Após o trânsito 

em julgado, procedidas as anotações e baixas necessárias, ARQUIVE-SE 

os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 22 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010445-37.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR PICOLO (EXEQUENTE)

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA SONTAG (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

DIMEL LUZ LTDA - EPP (EXECUTADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010445-37.2011.8.11.0045. EXEQUENTE: VALCIR PICOLO EXECUTADO: 

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME, DIMEL LUZ LTDA - EPP Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. 

Ante o cumprimento integral da obrigação, realizada pela penhora nas 

contas da Executada, bem como ausência de manifestação acerca do 

bloqueio, a extinção é medida que se impõe consoante a regra do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Desde já defiro o levantamento dos 

valores em favor do Exequente. Expeça-se o alvará. Intime-se 

pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do 

art. 450, §3º da CNGC. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-65.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI ONETTA (ADVOGADO(A))

F. SANCHES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO A. DO NASCIMENTO / MARIZA LORENZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000785-65.2016.8.11.0045. REQUERENTE: F. SANCHES & CIA LTDA - 

EPP REQUERIDO: NIVALDO A. DO NASCIMENTO / MARIZA LORENZI 

Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e 

DECIDO. Depreende-se dos autos que ação encontra-se abandonada pelo 

autor. Ademias, devidamente intimado para dar continuidade na ação, o 

patrono do autor permanece inerte, conforme certidão de id. 13520382. 

Considerando o fato de que o requerente não manifestou seu interesse 

nos autos, a extinção é medida que se impõe, consoante a regra do art. 

485, III, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 485. O juiz não 

resolvera o mérito quando: II – o processo ficar parado durante mais de 1 

(um) ano por negligência das partes; III – por não promover os atos e as 

diligencias que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 
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(trinta) dias;” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil. 

Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-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, 22 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004565-13.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DONIZETI PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

T.L. COMERCIO E MARKETING DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004565-13.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: SERGIO 

DONIZETI PINHEIRO - ME, T.L. COMERCIO E MARKETING DE COLCHOES 

LTDA - ME Vistos. Dispensado o relatório. Compulsando os autos, 

verifica-se que o empresário individual ou sócio dirigente do promovente 

não compareceu na audiência de conciliação, fazendo-se presente 

através de preposto, conforme ata de audiência (id. 5506609). Ocorre 

que, de acordo com o enunciado 141 do Fonaje, a microempresa e a 

empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, 

inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente. 

Isto posto, julgo extinto o processo, em decorrência do não 

comparecimento do reclamante na audiência de conciliação com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010771-55.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR MAMEDES DE GOIS (EXEQUENTE)

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010771-55.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: EDGAR MAMEDES DE GOIS 

EXECUTADO: OI MÓVEL S/A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

apresentado por EDGAR MAMEDES DE GOIS em face de OI MÓVEL S/A. 

Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo 

Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as 

empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 

Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “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.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "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", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010805-98.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANI BREMBATTI (ADVOGADO(A))

ZENI DE FATIMA PALINSKI (EXEQUENTE)

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EMELAU JUNIOR (ADVOGADO(A))

LOJAS SALFER SA (EXECUTADO)

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010805-98.2013.8.11.0045. EXEQUENTE: ZENI DE FATIMA PALINSKI 

EXECUTADO: LOJAS SALFER SA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da 

Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral da 

obrigação, realizada pela Executada, a extinção é medida que se impõe 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” 

Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Intime-se 

pessoalmente o Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do 

art. 450, §3º da CNGC. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos 

e dando-se as baixas devidas. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FERREIRA DIAS (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000513-03.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCILENE FERREIRA DIAS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

apresentado por LUCILENE FEREIRA DIAS em face de OI S/A. Como é de 

amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi 

homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas 

do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, 

Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes 

contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser 

recebidos pelos respectivos credores no processo de recuperação 

judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda 

não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “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.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "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", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Havendo requerimento, expeça-se certidão de 

crédito. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002192-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA TENORIO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002192-38.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA TENORIO 

GOMES REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo conforme 

o estado do processo, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, reatando controvertida somente questão de direito. 

Anote-se que “presentes as condições gerais que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder” (STJ, REsp n. 2.832). Além disso, desnecessária a dilação 

probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se 

elucidadas pela prova documental, não tendo o condão a prova oral de 

trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, a 

demanda versa matéria de direito, tratando-se de interpretação dos 

ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do 

processo. Embora o primeiro requerido não tenha apresentado 

contestação ao pedido da autora, neste caso, não incide os efeitos 

materiais da revelia por se tratar de ente de direito público e também do 

que determina a regra do artigo 345, incisos I e II, do Código de Processo 

Civil. Afasto a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pelo segundo 

requerido. Isso porque o Estado ou o Município responde pela obrigação 

de prestar assistência à saúde porquanto integram juntamente com a 

União o Sistema Único de Saúde e firma-se a obrigação pela preservação 

da saúde pública da comunidade, respondendo os entes solidariamente 

pela resposta às necessidades da população. O Código de Saúde do 

Estado de Mato Grosso (Lei n. 7.110/1999) prevê ação articulada do 

Estado e do Município na execução e no desenvolvimento das questões 

do sistema de saúde. Assim também é a orientação prevista na 

Constituição do Estado de Mato Grosso. O Sistema de Saúde é qualificado 

pela unicidade e impõe aos Municípios a ação direta e aos Estados a ação 

complementar, com suplementação das diretrizes pela União. A 

distribuição das competências e das obrigações dentro do Sistema Único 

de Saúde não exime os entes federados de sua responsabilidade 

solidária. O sistema de referência contra referência (no âmbito de 

competência administrativa dos órgãos públicos) indica a solidariedade. 

Ressalte-se que a descentralização político-administrativa criada pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS, não significa isenção de parcela da 

responsabilidade de cada um dos entes integrantes da Federação, pois 

trata-se apenas e tão somente de medida de gestão a fim melhorar a 

qualidade do atendimento, sem, contudo, eximir o ente público quanto às 

responsabilidades em prestar a assistência integral à saúde a quem dela 

precisar. Além disso, normas editadas pelo Sistema Único de Saúde não 

se sobrepõe à Constituição Federal, as Constituições dos Estados e 

também as normas legais editadas e aprovadas pelo Congresso Nacional, 

não podendo o ente público invocá-las a fim de eximir-se de suas 

responsabilidades na gestão que lhe compete. Assim, a solidariedade 

permite o manejo de ação, como dito, contra ente público individualmente, 

ou contra ambos conjuntamente, sem necessidade de integração ou 

exclusão na lide: qualquer um e ambos respondem. No mérito, contudo, a 

pretensão é improcedente. A autora não trouxe nenhum documento que 

comprove a urgência e imprescindibilidade da medida, notadamente laudo 

médico circunstanciado atestando a urgência e imprescindibilidade do 

tratamento par a recuperação de sua saúde. O pedido foi deduzido única 

e exclusivamente pelo entendimento da autora, juntando apenas receita do 

medicamento pretendido. Em verdade, o que pretende a autora é a 

antecipação de seu tratamento em detrimento de outros cidadãos que 

aguardam diariamente atendimento a suas demandas de saúde pela rede 

pública. Ausente qualquer tipo de urgência ou prova de que seu 

atendimento deva se dar de maneira prioritária, inviável que o Poder 

Judiciário acolha tal pretensão. Além disso, trata-se de pedido de 

fornecimento de medicamento não contemplado na lista do Sistema Único 

de Saúde – SUS, o que reforça a necessidade quanto à aferição da 

urgência e imprescindibilidade da medida. Neste contexto, o acolhimento 

da pretensão da autora também ofenderia o princípio da isonomia. Desse 

modo, impõe-se a improcedência do pedido. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação de obrigação de 

fazer com pedido de tutela antecipada proposta por MARIA DE FÁTIMA 

TENÓRIO GOMES em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e 
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MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, e julgo extinto o processo com 

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

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 22 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

TAGNA DA COSTA BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001746-35.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TAGNA DA COSTA BEZERRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I. Relatório. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. II. Fundamentação. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com fundamento 

no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável a dilação probatória. A reclamante juntou 

nos autos prova de que seu nome está inscrito no cadastro de 

inadimplentes, de modo que o documento juntado no evento 13064472 é 

possível dele extrair das informações necessárias, assim como o referido 

documento permitiu à requerida apresentar sua defesa e exercer o seu 

direito ao contraditório. No mérito, a autora alega desconhecer a origem da 

dívida que ocasionou a inscrição do seu nome no cadastro de 

inadimplentes, uma vez que não possui qualquer débito com a parte 

requerida. A reclamada, por sua vez, alegou que a inscrição foi legítima, 

porquanto atuou no exercício regular de direito e apresentou provas de 

que o serviço foi efetivamente contratado pela reclamante, juntando, 

inclusive, histórico de faturas de cobranças dos serviços de telefonia 

móvel que comprovam pagamentos anteriores. Mesmo a requerida tendo 

apresentado essas provas nos autos, a reclamante limitou-se a defender 

que não contratou os serviços e requereu a condenação a condenação 

da reclamada em danos morais. Com efeito, cabia à reclamante apresentar 

provas de que não tenha sido ela a contratante do serviço, pois sequer 

negou que a voz gravada era sua. Apenas limitou-se a dizer que terceira 

pessoa poderia ter contratado os serviços e fornecido os seus dados à 

reclamada e que os documentos juntados na contestação foram 

produzidos unilateralmente pela reclamada. Na espécie, não se aplica a 

inversão do ônus da prova. E, após a contestação, não vislumbro 

verossimilhança nas alegações da reclamante. Contratação de serviços 

de telefonia móvel não se demonstra apenas por meio de documento 

assinado. No mundo moderno há diversas formas de se contratar. Muitas 

avenças são realizadas por telefone. A contratação se aperfeiçoa quando 

ocorre a prestação de serviços seguida da contraprestação. A linha 

telefônica móvel é de fácil contratação e qualquer pessoa poderia 

contratar, desde que informasse os dados da pessoa que ficaria 

registrada a linha. Nos documentos juntados nos autos, há prova 

suficiente de que o serviço foi contratado pela autora, notadamente pelo 

histórico de consumo e dos pagamentos realizados. Por outro lado, os 

fatos narrados pela reclamante não convencem de que ela teria sido vítima 

de fraude, porque simplesmente foi a reclamante quem contratou o serviço 

disponibilizado na linha telefônica n. 65 9915-0517. Assim, a reclamante 

não comprovou o pagamento da dívida anotada no cadastro de 

inadimplentes, o que permite concluir que não houve cobrança indevida. 

Indenização por danos morais, portanto, não é merecida; tampouco ser 

declarado inexiste o débito. Ressalte-se, por outro lado, que o pagamento 

de faturas não é compatível com a fraude, justamente porque o fraudador 

ou o estelionatário contrata justamente com a intenção de não pagar e o 

nome do consumidor é inscrito no cadastro de inadimplentes. No caso em 

análise, houve pagamento de faturas de consumo de serviços 

disponibilizados na linha telefônica da reclamante, o que demonstra a 

existência de efetiva contratação e não de fraude ou culpa de terceiro. 

Ressalte-se ainda que o fato de constar nas faturas endereço diverso 

daquele informado na petição inicial da autora, tal fato não tem o condão 

de eximir a culpa da reclamante na contratação do serviço. Por outro lado, 

a notificação prévia à inscrição da dívida não é de responsabilidade da 

reclamada, mas dos cadastros de inadimplentes (Súmula 359 do STJ). Sua 

falta, por si só, não dá direito ao recebimento de indenização por danos 

morais. Por conseguinte, uma vez que a reclamada atuou no exercício 

regular de direito ao incluir o nome da reclamante no cadastro de 

inadimplentes, de rigor a procedência do pedido contraposto ante o 

reconhecimento da dívida de R$ 109,78 (cento e nove reais e setenta e 

oito centavos), sobre o qual incide correção monetária e juros de mora 

desde o inadimplemento. Por fim, há que ser reconhecido à parte autora a 

condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se utilizou do 

processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele que se 

espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, alterou a 

verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a inscrição do 

seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, utilizou os 

serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela reclamada. 

Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, 80 e 81 

do Código de Processo Civil. CONDENO ainda a reclamante ao pagamento 

de multa - diante do dever de comportamento ético das partes -, ao 

pagamento de multa equivalente a 1% do valor atribuído à causa, em favor 

da reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na reclamação cível proposta por 

TAGNA DA COSTA BEZERRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) em 

desfavor de TAGNA DA COSTA BEZERRA, e CONDENO a reclamante ao 

pagamento da quantia de R$ 109,78 (cento e nove reais e setenta e oito 

centavos) à parte requerida, sobre o qual incide correção monetária pelo 

INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

inadimplemento/vencimento da dívida. Além disso, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil. CONDENO ainda a reclamante ao 

pagamento de multa - diante do dever de comportamento ético das partes - 

equivalente a 1% do valor atribuído à causa, em favor da reclamada, tudo 

devidamente corrigido até o desembolso, consoante o disposto no artigo 

81 do CPC. E assim, JULGO EXTINTO o processo com análise do mérito 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). A isenção de custas e honorários nesta fase processual, não 

significa isenção do pagamento da multa por litigância de má-fé aqui 

fixada. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 11 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001458-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001458-87.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA 

CONCEICAO DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Conforme constatado, 

a parte reclamante não compareceu à audiência de conciliação, embora 

devidamente intimada. A parte reclamada, por sua vez, requereu a 

extinção do processo ante a ausência do autor à sessão de conciliação, 
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bem como o arquivamento dos autos. No procedimento do Juizado 

Especial Cível, a presença física da parte é obrigatória, sob pena de 

extinção do processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 

9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Com efeito, tendo em vista que a parte 

reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das 

custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do 

Fonaje). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto 

os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002043-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

Conforme constatado, a parte reclamante não compareceu à audiência de 

conciliação, embora devidamente intimada. A parte reclamada, por sua 

vez, requereu a extinção do processo ante a ausência do autor à sessão 

de conciliação, bem como o arquivamento dos autos. No procedimento do 

Juizado Especial Cível, a presença física da parte é obrigatória, sob pena 

de extinção do processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 

9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 

mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Com efeito, tendo em vista que a parte 

reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das 

custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do 

Fonaje). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto 

os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000494-94.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROGERIO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O reclamante 

foi intimado para comprovar nos autos o endereço de sua residência, pois 

justifica-se tal medida para aferir a competência territorial deste Juízo. Com 

efeito, embora o reclamante tenha manifestado em tempo, alegou que 

reside de aluguel e não tem comprovante de endereço em seu nome. 

Ocorre que as alegações do autor são totalmente desprovidas de 

qualquer convicção, já que a comprovação de seu endereço poderia ser 

feita mediante declaração registrada em Cartório. Mas não é crível que 

uma pessoa resida numa cidade há muito tempo e não possuir prova 

mínima de seu endereço. Dessa forma, considerando que o autor não 

comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio Verde de rigor a 

extinção do processo sem análise do mérito, porquanto é ônus da parte ao 

propor ação no Juizado Cível, comprovar residência na sede do Juízo 

onde a ação foi proposta para fins de fixação de competência. No caso 

presente, não havendo prova mínima de que o autor reside na Comarca de 

Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do processo sem análise do 

mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito 

na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003700-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

MERI CORREA PEDROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003700-53.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MERI CORREA PEDROSO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A reclamante 

foi intimada para juntar nos autos comprovante idôneo do endereço de sua 

residência, pois tal medida justifica-se para aferir a competência territorial 

deste Juízo. Com efeito, a reclamante deixou de cumprir o que lhe foi 

determinado por meio do despacho exarado no evento 10004268. Dessa 

forma, considerando que a autora não comprovou sua residência no 

Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito, porquanto é ônus da parte ao propor ação no Juizado 

Cível, comprovar residência na sede do Juízo onde a ação foi proposta 

para fins de fixação de competência. No caso presente, não havendo 

prova mínima de que a autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, 

de rigor a extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, 

indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem análise do 

mérito na forma do artigo 485, inciso IV e artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCINEIDE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 
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1000572-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCINEIDE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A 

reclamante foi intimada para juntar nos autos comprovante idôneo do 

endereço de sua residência, pois tal medida justifica-se para aferir a 

competência territorial deste Juízo. Com efeito, embora a autora tenha 

manifestado em tempo, o comprovante de residência juntado está em 

nome de pessoa estranha à relação processual cujo vínculo com a autora 

não foi comprovado. Assim, de rigor a extinção do processo, ante o não 

cumprimento do despacho exarado no evento 1281805. Dessa forma, 

considerando que a autora não comprovou sua residência no Município de 

Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do processo sem análise do 

mérito, porquanto é ônus da parte ao propor ação no Juizado Cível, 

comprovar residência na sede do Juízo onde a ação foi proposta para fins 

de fixação de competência. No caso presente, não havendo prova mínima 

de que a autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a 

extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOURINETE LAZARO BARROS CUNHA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000987-71.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LOURINETE LAZARO 

BARROS CUNHA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A 

reclamante foi intimada para juntar nos autos comprovante idôneo a fim 

comprovar o endereço da residência da autora, objetivando, em síntese, 

aferir a competência territorial deste Juízo. Com efeito, a reclamante 

deixou decorrer o prazo fixado no despacho exarado no evento 13113220 

e não manifestou-se nos autos. Assim, de rigor a extinção do processo, 

uma vez que não comprovado a cidade do domicílio da reclamante. Dessa 

forma, considerando que a autora não comprovou sua residência no 

Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito, porquanto é ônus da parte ao propor ação no Juizado 

Cível, comprovar residência na sede do Juízo onde a ação foi proposta 

para fins de fixação de competência. No caso presente, não havendo 

prova mínima de que a autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, 

de rigor a extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004416-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE GOMES DE ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004416-80.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DAYANNE GOMES DE 

ASSUNCAO PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. O reclamante foi intimado para comprovar nos autos o 

endereço de sua residência, pois que a medida justifica-se para aferir a 

competência territorial deste Juízo. Com efeito, a reclamante deixou 

decorrer o prazo fixado no despacho exarado no evento 12065600, 

deixando de juntar o comprovante de endereço em seu nome, ou 

justificativa se em nome de terceiro. Dessa forma, considerando que a 

autora não comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio Verde 

de rigor a extinção do processo sem análise do mérito, porquanto é ônus 

da parte ao propor ação no Juizado Cível, comprovar residência na sede 

do Juízo onde a ação foi proposta para fins de fixação de competência. 

No caso presente, não havendo prova mínima de que a reclamante reside 

na Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004500-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

CILIO JOAO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004500-81.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CILIO JOAO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante foi intimado para comprovar nos autos o endereço de sua 

residência, pois que a medida justifica-se para aferir a competência 

territorial deste Juízo. Com efeito, a reclamante deixou decorrer o prazo 

fixado no despacho exarado no evento 12065704, deixando de juntar o 

comprovante de endereço em seu nome ou justificativa, se em nome de 

terceiro. Dessa forma, considerando que o autor não comprovou sua 

residência no Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito. Pois trata-se de ônus da parte ao propor 

ação no Juizado Cível, comprovar residência na sede do Juízo onde a 

ação foi proposta para fins de fixação de competência. No caso presente, 

não havendo prova mínima de que o reclamante reside na Comarca de 

Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do processo sem análise do 

mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito 

na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003324-67.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID WILLIAN NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003324-67.2017.8.11.0045. REQUERENTE: DEIVID WILLIAN NOGUEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. O 

reclamante apresentou pedido de desistência da ação (Id. 14539483), 

requerendo, por outro lado, o arquivamento dos autos. Conquanto a parte 

reclamada não tenha manifestado a respeito do pedido formulado pelo 

autor, o Enunciado 90 do Fonaje autoriza a desistência da ação, mesmo 

sem a anuência da parte contrária. Dessa forma, em não havendo óbice 

quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por DEIVID WILLIAN 

NOGUEIRA DA SILVA na reclamação cível proposta em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A., com fundamento no artigo 485, inc. 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

não havendo manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE 

mediante baixa e cautelas de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE SEVERO PEREIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000556-37.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEONARDO HENRIQUE 

SEVERO PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. O reclamante foi intimado para comprovar nos autos o 

endereço de sua residência, uma vez que a medida justifica-se para aferir 

a competência territorial deste Juízo. Com efeito, conquanto o autor tenha 

manifestado a simples declaração juntada nos autos não comprova a 

veracidade das informações de que o reclamante efetivamente reside 

nesta Comarca, sobretudo porque não tem como aferir a veracidade das 

informações ali prestada, bem como da assinatura de quem declarou. 

Dessa forma, considerando que o autor não comprovou sua residência no 

Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito. Pois trata-se de ônus da parte ao propor ação no 

Juizado Cível, comprovar residência na sede do Juízo onde a ação foi 

proposta para fins de fixação de competência. No caso presente, não 

havendo prova mínima de que o reclamante reside na Comarca de Lucas 

do Rio Verde, de rigor a extinção do processo sem análise do mérito. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

TATIELE ALBRING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ALEXANDRO FARIAS PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002466-70.2016.8.11.0045. REQUERENTE: GERALDO FERREIRA LOPES 

REQUERIDO: ANDRE ALEXANDRO FARIAS PINTO Vistos. Em que pese à 

ausência das partes à sessão de conciliação, o autor já havia manifestado 

(Id. 13916167) pela desistência da ação. Por outro lado, conquanto a parte 

reclamada não tenha manifestado a respeito do pedido formulado pelo 

autor, o Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo 

sem a anuência da parte contrária. Além disso, não a triangularização do 

processo porquanto não houve a citação da parte contrária. Dessa forma, 

em não havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da 

ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por 

GERALDO FERREIRA LOPES na reclamação cível proposta em desfavor 

de ANDRÉ ALEXANDRO FARIAS PINTO, com fundamento no artigo 485, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e não havendo manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de praxe. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002691-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002691-22.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FERNANDA MIRANDA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. A parte autora compareceu à sessão 

de conciliação e apresentou pedido de desistência da ação. Por outro 

lado, conquanto a parte reclamada não tenha manifestado a respeito do 

pedido formulado pela parte autora, o Enunciado 90 do FONAJE autoriza a 

desistência da ação, mesmo sem a anuência da parte contrária. Dessa 

forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a 

extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado por FERNANDA MIRANDA DA SILVA na reclamação cível 

proposta em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NPL I, com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo 

manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixa 

e cautelas de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010993-57.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)
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ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010993-57.2014.8.11.0045. REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: RODRIGO SILVA DE BRITO Vistos. A parte autora 

compareceu à sessão de conciliação e apresentou pedido de desistência 

da ação. Por outro lado, conquanto a parte reclamada não tenha 

manifestado a respeito do pedido formulado pela parte autora, o Enunciado 

90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a anuência da 

parte contrária: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal se dê em audiência de instrução e julgamento”. Dessa forma, em 

não havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da 

ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por 

DECICOLO & BEUTLER LTDA - ME na reclamação cível proposta em 

desfavor de RODRIGO SILVA DE BRITO, com fundamento no artigo 485, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e não havendo manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de praxe. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002510-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELIELSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002510-21.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELIELSON PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. A parte 

autora compareceu à sessão de conciliação e apresentou pedido de 

desistência da ação. Por outro lado, conquanto a parte reclamada não 

tenha manifestado a respeito do pedido formulado pela parte autora, o 

Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência da parte contrária: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da 

parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado por ELIELSON PEREIRA DE SOUZA na 

reclamação cível proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A., com 

fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de praxe. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002509-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002509-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELIELSON PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. A parte 

autora compareceu à sessão de conciliação e apresentou pedido de 

desistência da ação. Por outro lado, conquanto a parte reclamada não 

tenha manifestado a respeito do pedido formulado pela parte autora, o 

Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência da parte contrária: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da 

parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado por ELIELSON PEREIRA DE SOUZA na 

reclamação cível proposta em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A., com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de 

praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002508-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002508-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELIELSON PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. A parte 

autora compareceu à sessão de conciliação e apresentou pedido de 

desistência da ação. Por outro lado, conquanto a parte reclamada não 

tenha manifestado a respeito do pedido formulado pela parte autora, o 

Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência da parte contrária: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da 

parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado por ELIELSON PEREIRA DE SOUZA na 

reclamação cível proposta em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A., com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de 

praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002819-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002819-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: HENRIQUE SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. A 

parte autora compareceu à sessão de conciliação e apresentou pedido de 

desistência da ação. Por outro lado, conquanto a parte reclamada não 

tenha manifestado a respeito do pedido formulado pela parte autora, o 

Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência da parte contrária: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da 

parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado por HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO na 

reclamação cível proposta em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES 

S/A., com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das 

partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de 

praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000759-96.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FABIANE DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimada. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte à audiência é obrigatória, sob pena de extinção 

do processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, 

inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte 

reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das 

custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do 

FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUDOX DA COSTA FREITAS (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001752-42.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EUDOX DA COSTA FREITAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não 

compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente intimada. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002696-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JANILDO FERREIRA VILHENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002696-44.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JANILDO FERREIRA VILHENA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não 

compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente intimada. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95), de modo que não possui 

relevância o pedido de desistência após a ausência do autor à sessão de 

conciliação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que 

a parte reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento 

das custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do 

FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002695-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JANILDO FERREIRA VILHENA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002695-59.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JANILDO FERREIRA VILHENA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 
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38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não compareceu à 

sessão de conciliação, embora devidamente intimada. No procedimento do 

Juizado Especial Cível, a presença física da parte à audiência é 

obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito (art. 

51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95), de modo que não possui relevância o 

pedido de desistência após a ausência do autor à sessão de conciliação. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, 

inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte 

reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das 

custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do 

FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA DA COSTA MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001888-39.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA DA COSTA MEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não compareceu à 

sessão de conciliação, embora devidamente intimada. A reclamada, por 

sua vez, requereu a extinção do processo e a condenação do autor ao 

pagamento das custas. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte à audiência é obrigatória, sob pena de extinção 

do processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95), 

de modo que não possui relevância o pedido de desistência porquanto 

ausente o autor à sessão de conciliação, cujo pedido de desistência foi 

estratégica para não ser responsabilizado ao pagamento das custas. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, 

da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante 

não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais 

no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 

51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCAS WENDER GAZZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001884-02.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUCAS WENDER GAZZI 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não compareceu à 

sessão de conciliação, embora devidamente intimada. A reclamada, por 

sua vez, requereu a extinção do processo e a condenação do autor ao 

pagamento das custas. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte à audiência é obrigatória, sob pena de extinção 

do processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95), 

de modo que não possui relevância o pedido de desistência porquanto 

ausente o autor à sessão de conciliação, cujo pedido de desistência foi 

estratégica para não haver responsabilização pelo pagamento das custas 

processuais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que 

a parte reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento 

das custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do 

FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL DOS SANTOS CABRAL (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001883-17.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MIZAEL DOS SANTOS 

CABRAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

A parte reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimada. A reclamada, por sua vez, requereu a extinção do 

processo e a condenação do autor ao pagamento das custas. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95), de modo que não possui 

relevância o pedido de desistência porquanto ausente o autor à sessão de 

conciliação, cujo pedido de desistência foi estratégica para não haver 

responsabilização pelo pagamento das custas processuais. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma 

do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, 

da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante 

não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais 

no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 

51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001075-12.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RAIANE MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001075-12.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAIANE MARQUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimada. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte à audiência é obrigatória, sob pena de extinção 

do processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, 

inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte 

reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das 

custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do 

FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002605-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO LEMES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002605-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIO MARCIO LEMES DE 

OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte reclamante não compareceu à sessão de conciliação, 

embora devidamente intimada, assim como não justificou sua ausência. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003502-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CEZAR FLOR DA SILVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003502-16.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JUNIOR CEZAR FLOR DA 

SILVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

A parte reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimada, assim como não justificou sua ausência. A parte 

requerida, por sua vez, manifestou-se requerendo a extinção do 

processo, bem como a condenação do autor nas custas processuais. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002381-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEZIELE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002381-16.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GEZIELE APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não 

compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente intimada e 

também não justificou sua ausência. A parte requerida, por sua vez, 

manifestou-se requerendo a extinção do processo, bem como a 

condenação do autor nas custas processuais. No procedimento do 

Juizado Especial Cível, a presença física da parte à audiência é 

obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito (art. 

51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro 

lado, tendo em vista que a parte reclamante não justificou sua ausência, 

condeno-a ao pagamento das custas judiciais no percentual de 1% (um 

por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 

e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO NASCIMENTO DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 
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1000870-17.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE ANTONIO NASCIMENTO 

DE JESUS REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não compareceu à sessão de 

conciliação, embora devidamente intimada e também não justificou sua 

ausência. A parte requerida, por sua vez, manifestou-se requerendo a 

extinção do processo, bem como a condenação do autor nas custas 

processuais. No procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física 

da parte à audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem 

análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002246-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002246-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimada e também não justificou sua ausência. A parte 

requerida, por sua vez, manifestou-se requerendo a extinção do 

processo, bem como a condenação do autor nas custas processuais. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003505-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALZILENE SOUSA SOARES (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003505-68.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALZILENE SOUSA SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimada e também não justificou sua ausência. A parte 

requerida, por sua vez, manifestou-se requerendo a extinção do 

processo, bem como a condenação do autor nas custas processuais. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004945-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAISON DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004945-02.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALAISON DA SILVA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimada e também não justificou sua ausência. A parte 

requerida, por sua vez, manifestou-se requerendo a extinção do 

processo, bem como a condenação do autor nas custas processuais. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL BARBOSA NUNES (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001770-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JARDEL BARBOSA NUNES 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não compareceu 

à sessão de conciliação, embora devidamente intimada. A requerida, por 

sua vez, manifestou-se pela extinção do processo e condenação do autor 

nas custas processuais. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte à audiência é obrigatória, sob pena de extinção 

do processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, 

inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte 

reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das 

custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do 

FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005007-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005007-42.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação, oportunidade na qual a requerida 

manifestou-se pela extinção do processo mediante condenação do 

reclamante nas custas processuais. Com efeito, conquanto a parte 

reclamante não tenha comparecido à sessão de conciliação, o autor já 

havia manifestado nos autos requerendo a desistência da ação, cujo 

pedido foi reiterado na sessão de conciliação. De outro lado, ainda que a 

parte requerida não tenha manifestado a respeito do pedido de 

desistência, o Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, 

mesmo sem a anuência da parte contrária: “A desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da 

parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado por CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS 

na reclamação cível proposta em desfavor de CLARO S/A., com 

fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação das partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de praxe. 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. 

César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002545-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JORDANIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002545-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JORDANIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte autora não compareceu à sessão 

de conciliação, oportunidade na qual a requerida manifestou-se pela 

extinção do processo mediante condenação do reclamante nas custas 

processuais. Com efeito, conquanto a parte reclamante não tenha 

comparecido à sessão de conciliação, a autora já havia manifestado nos 

autos requerendo a desistência da ação, conforme manifestação 

constante no evento 14762158. De outro lado, ainda que a parte requerida 

não tenha manifestado a respeito do pedido de desistência, o Enunciado 

90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a anuência da 

parte contrária: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal se dê em audiência de instrução e julgamento”. Dessa forma, em 

não havendo óbice quanto ao pedido da parte impõe-se a extinção da 

ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado por 

JORDANIA ALVES DA SILVA na reclamação cível proposta em desfavor 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A. (VIVO S/A.), com fundamento no artigo 485, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e não havendo manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de praxe. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002666-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002666-09.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SIMONE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não compareceu 

à sessão de conciliação, embora devidamente intimada. A requerida, por 

sua vez, manifestou-se pela extinção do processo e condenação do autor 

nas custas processuais. Por outro lado, o advogado da parte autora 

manifestou-se em audiência requerendo prazo de 05 (cinco) dias para 

comprovar a ausência da autora à sessão de conciliação, deixando, 

contudo, decorrer o prazo sem apresentar justificativa de sua ausência. 

No procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002782-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

MAXINI TAINARA ALVES MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002782-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MAXINI TAINARA ALVES 

MATOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. A parte autora não compareceu à sessão de conciliação, 

oportunidade na qual a requerida manifestou-se pela extinção do 

processo mediante condenação do reclamante nas custas processuais. 

Com efeito, conquanto a parte reclamante não tenha comparecido à 

sessão de conciliação, a autora já havia manifestado nos autos 

requerendo a desistência da ação, conforme pedido constante na 

manifestação no evento 15005900. De outro lado, ainda que a parte 

requerida não tenha manifestado a respeito do pedido de desistência, o 

Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência da parte contrária: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da 

parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado por MAXINI TAINARA ALVES MATOS na 

reclamação cível proposta em desfavor de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S/A., com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

não havendo manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE 

mediante baixa e cautelas de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CARLOS MAGNO DA COSTA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001773-18.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS MAGNO DA COSTA 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte 

reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimada. A requerida, por sua vez, manifestou-se pela 

extinção do processo e condenação do autor nas custas processuais. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002248-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JANAINA LOIANI MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002248-71.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JANAINA LOIANI MACEDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante 

não compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente intimada. 

A requerida, por sua vez, manifestou-se pela extinção do processo e 

condenação da parte reclamante nas custas processuais. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIA DANIELLE DE OLIVEIRA LINHARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002198-45.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIA DANIELLE DE 

OLIVEIRA LINHARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. A parte reclamante não compareceu à sessão de conciliação, 

embora devidamente intimada. A requerida, por sua vez, manifestou-se 

pela extinção do processo e condenação da parte reclamante nas custas 

processuais. Por outro lado, o procurador da reclamante manifestou-se 

requerendo prazo de 05 (cinco) dias para justificar a ausência da autora à 

sessão de conciliação. Porém, o prazo decorreu sem que houvesse 

manifestação da parte autora. No procedimento do Juizado Especial Cível, 

a presença física da parte à audiência é obrigatória, sob pena de extinção 

do processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, 

inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte 

reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das 

custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do 

FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 
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Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RAFAELLA NICACIA MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002348-26.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAELLA NICACIA 

MEDEIROS DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

A parte reclamante não compareceu à sessão de conciliação, embora 

devidamente intimada. A requerida, por sua vez, manifestou-se pela 

extinção do processo e condenação da parte reclamante nas custas 

processuais. No procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física 

da parte à audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem 

análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002931-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILOEL MAICK SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002931-11.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SILOEL MAICK SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não 

compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente intimada. A 

reclamada, por sua vez, requereu a extinção do processo e a 

condenação do autor ao pagamento das custas processuais. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95), de modo que não possui 

relevância o pedido de desistência porquanto ausente o autor à sessão de 

conciliação, reputando-se como estratégia o pedido de desistência 

formulado em audiência para não haver responsabilização pelo pagamento 

das custas processuais. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro lado, 

tendo em vista que a parte reclamante não justificou sua ausência, 

condeno-a ao pagamento das custas judiciais no percentual de 1% (um 

por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 

e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001370-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

NATALIA FRANCA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001370-49.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NATALIA FRANCA GOMES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Dispenso o relatório em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A reclamante 

foi intimada para juntar nos autos comprovante idôneo do endereço de sua 

residência, pois tal medida justifica-se para aferir a competência territorial 

deste Juízo. Com efeito, devidamente intimada a parte autora deixou 

decorrer o prazo sem cumprir o despacho exarado no evento 14482316. 

Dessa forma, considerando que a autora não comprovou sua residência 

no Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito, porquanto é ônus da parte ao propor ação no Juizado 

Cível, comprovar residência na sede do Juízo onde a ação foi proposta 

para fins de fixação de competência. No caso presente, não havendo 

prova mínima de que a autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, 

de rigor a extinção do processo sem análise do mérito. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RAFAEL MELO FORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002168-10.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAEL MELO FORO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A 

parte reclamante foi intimada para juntar nos autos comprovante idôneo do 

endereço de sua residência, pois tal medida justifica-se para aferir a 

competência territorial deste Juízo. Com efeito, devidamente intimada a 

parte autora deixou decorrer o prazo sem cumprir o que determinado no 

despacho exarado no evento 14482316. Dessa forma, considerando que 

a autora não comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio 

Verde de rigor a extinção do processo sem análise do mérito, porquanto é 

ônus da parte ao propor ação no Juizado Cível, comprovar residência na 

sede do Juízo onde a ação foi proposta para fins de fixação de 

competência. No caso presente, não havendo prova mínima de que a 

autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do 
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processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-72.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DAYANNE DE ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001071-72.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RAIMUNDA DAYANNE DE 

ARAUJO LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 

Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A parte reclamante foi intimada para juntar nos autos 

comprovante idôneo do endereço de sua residência, pois tal medida 

justifica-se para aferir a competência territorial deste Juízo. Com efeito, 

embora a autora tenha manifestado em tempo, o comprovante de 

endereço juntado no evento 13947716 está em nome de pessoa estranha 

à relação processual, sem comprovação de vínculo com a reclamante. 

Além disso, a mera alegação de que a parte reside naquele endereço sem 

aferir a autenticidade das informações prestadas não é meio hábil de 

comprovar as alegações da parte. Dessa forma, considerando que a 

autora não comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio Verde 

de rigor a extinção do processo sem análise do mérito, porquanto é ônus 

da parte ao propor ação no Juizado Cível, comprovar residência na sede 

do Juízo onde a ação foi proposta para fins de fixação de competência. 

No caso presente, não havendo prova mínima de que a autora reside na 

Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do processo sem 

análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002865-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ (ADVOGADO(A))

LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MM BUFFET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002865-65.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LEANDRO OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: MM BUFFET Vistos. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não 

compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente intimada. Com 

efeito, o pedido de desistência formulado no evento 13898753, trata-se de 

estratégica para evitar condenação nas custas do processo. Porém, o 

pedido de desistência deveria ser realizado antes da audiência ou na 

sessão de conciliação mediante a presença da parte autora, de modo que, 

no caso em análise, não deve ser acolhido o pedido de desistência 

porquanto posterior à ausência à sessão de conciliação. No procedimento 

do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à audiência é 

obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do mérito (art. 

51, inciso I, da Lei n. 9.099/95). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro 

lado, tendo em vista que a parte reclamante não justificou sua ausência, 

condeno-a ao pagamento das custas judiciais no percentual de 1% (um 

por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 

e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001989-76.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RICARDO OLIVEIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Dispenso o relatório em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante foi 

intimada para juntar nos autos comprovante idôneo do endereço de sua 

residência, pois tal medida justifica-se para aferir a competência territorial 

deste Juízo. Com efeito, embora a autora tenha manifestado o documento 

juntado nos autos ele de não fazer prova do endereço do autor, está em 

nome de pessoa estranha à relação processual. Além disso, o documento 

juntado nos autos trata-se apenas de informações prestadas á empresa 

fornecedora de serviços às quais poderão ser prestadas por qualquer 

pessoa sem qualquer necessidade de comprovação dessas informações. 

Ocorre que para fixação de competência o autor deveria juntar nos autos 

comprovante de endereço hábil (conta de consumo de água, serviços de 

telefonia, fixo ou móvel, cobrança bancária, etc.) a fim de aferir as 

informações prestadas quanto ao endereço da parte. Além disso, as 

informações prestadas não possuem autenticidade das alegações do 

proprietário da residência de que efetivamente o autor reside no 

respectivo imóvel. Dessa forma, considerando que o autor não comprovou 

sua residência no Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito, porquanto é ônus da parte ao propor 

ação no Juizado Cível, comprovar residência na sede do Juízo onde a 

ação foi proposta para fins de fixação de competência. No caso presente, 

não havendo prova mínima de que aparte autora reside na Comarca de 

Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do processo sem análise do 

mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito 

na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-15.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIS DE JESUS SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002103-15.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO LUIS DE JESUS 

SILVA REQUERIDO: PATRICK DA CRUZ Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não 

compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente intimada. A 

parte requerida, por sua vez, manifestou-se pela extinção do processo 

sem julgamento do mérito. No procedimento do Juizado Especial Cível, a 

presença física da parte à audiência é obrigatória, sob pena de extinção 

do processo sem análise do mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, 

inciso I, da lei n. 9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte 

reclamante não justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das 

custas judiciais no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor 

atribuído à causa (art. 51, § 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do 

FONAJE). Sem honorários advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002702-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI (ADVOGADO(A))

CLEITON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CRESPI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

DORALI MEDEIROS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002702-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLEITON DOS SANTOS 

REQUERIDO: SILVIO CRESPI DE OLIVEIRA, DORALI MEDEIROS DE 

OLIVEIRA Vistos. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não compareceu à sessão de 

conciliação, embora devidamente intimada. A parte requerida, por sua vez, 

manifestou-se informando que não tem interesse na realização de acordo, 

sob o argumento de que nunca realizou acordo com o autor. O advogado 

do autor requereu prazo de 05 (cinco) dias para juntar nos autos 

documentos com justificativa da ausência do reclamante à sessão de 

conciliação, porém, o decorreu sem manifestação da parte. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002239-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002239-46.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SANDRA MARIA GOBBI 

TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: VERA LUCIA MACEDO 

Vistos. Conquanto as partes não tenham comparecido à sessão de 

conciliação, a parte reclamante já havia manifestado requerendo a 

desistência da ação (Id. 13444115). Por outro lado, ainda que a parte 

requerida não tenha manifestado a respeito do pedido de desistência, o 

Enunciado 90 do FONAJE autoriza a desistência da ação, mesmo sem a 

anuência da parte contrária: “A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal se dê em audiência de instrução e 

julgamento”. Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da 

parte impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado por SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO 

LTDA – ME na ação de cobrança proposta em desfavor de VERA LÚCIA 

MACEDO, com fundamento no artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo manifestação 

das partes, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE mediante baixa e cautelas de 

praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001386-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE ESTECA DE MENEZES (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001386-03.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GEOVANE ESTECA DE 

MENEZES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Relatório dispensado nos 

termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante não 

compareceu à sessão de conciliação, embora devidamente intimada. A 

parte requerida, por sua vez, manifestou-se pela extinção do processo 

sem análise do mérito mediante a condenação do autor nas custas 

processuais. Por outro lado, o advogado do autor requereu prazo de 05 

(cinco) dias para justificar a ausência do reclamante à sessão de 

conciliação, porém, o decorreu sem qualquer manifestação da parte. No 

procedimento do Juizado Especial Cível, a presença física da parte à 

audiência é obrigatória, sob pena de extinção do processo sem análise do 

mérito (art. 51, inciso I, da Lei n. 9.0,99/95). Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, inciso I, da lei n. 

9.099/95. Por outro lado, tendo em vista que a parte reclamante não 

justificou sua ausência, condeno-a ao pagamento das custas judiciais no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 51, 

§ 2º, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE). Sem honorários 

advocatícios (art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza 

Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de 

outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000587-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000587-57.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO ALVES 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispenso o relatório em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante foi 

intimada para juntar nos autos comprovante idôneo do endereço de sua 

residência, pois tal medida justifica-se para aferir a competência territorial 

deste Juízo. Com efeito, embora o autor tenha manifestado em tempo o 

documento juntado nos autos está em nome de pessoa estranha à relação 

processual. É ônus da parte instruir o pedido com os documentos 

necessários à comprovação do direito alegado, e não se justifica a 

transferência dessa incumbência ao Poder Judiciário. Entende-se como 

documento idôneo comprovante de endereço hábil à comprovação da 

residência na comarca (conta de consumo de água, serviços de telefonia, 

fixo ou móvel, cobrança bancária, etc.). Declaração de residência deve vir 

acompanhada de firma reconhecida do declarante, sem a qual não tem 

como aferir a veracidade da declaração. Dessa forma, considerando que 

o autor não comprovou sua residência no Município de Lucas do Rio 

Verde de rigor a extinção do processo sem análise do mérito, porquanto é 

ônus da parte ao propor ação no Juizado Cível comprovar residência na 

sede do Juízo onde a ação foi proposta para fins de fixação de 

competência. No caso presente, não havendo prova mínima de que aparte 

autora reside na Comarca de Lucas do Rio Verde, de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem análise do mérito na forma do artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001991-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001991-46.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RICARDO OLIVEIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: CLARO TV Vistos. Dispenso o relatório em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte reclamante foi 

intimada para juntar nos autos comprovante idôneo do endereço de sua 

residência, pois tal medida justifica-se para aferir a competência territorial 

deste Juízo. Com efeito, embora o autor tenha manifestado em tempo o 

documento juntado nos autos está em nome de pessoa estranha à relação 

processual. Além disso, trata-se de documento emitido mediante 

declaração unilateral da parte interessada sem qualquer prova efetiva de 

residência na comarca, pois qualquer pessoa poderia fornecer declaração 

de endereço para constar em nota fiscal emitida pelo comércio. É ônus da 

parte instruir o pedido com os documentos necessários à comprovação do 

direito alegado, e não se justifica a transferência dessa incumbência ao 

Poder Judiciário. Entende-se como documento idôneo de comprovante de 

endereço hábil à comprovação da residência na comarca conta de 

consumo de água, serviços de telefonia, fixo ou móvel, cobrança 

bancária, etc. Declaração de residência deve vir acompanhada de firma 

reconhecida do declarante, sem a qual não tem como aferir a veracidade 

da declaração. Dessa forma, considerando que o autor não comprovou 

sua residência no Município de Lucas do Rio Verde de rigor a extinção do 

processo sem análise do mérito, porquanto é ônus da parte ao propor 

ação no Juizado Cível comprovar residência na sede do Juízo onde a ação 

foi proposta para fins de fixação de competência. No caso presente, não 

havendo prova mínima de que aparte autora reside na Comarca de Lucas 

do Rio Verde, de rigor a extinção do processo sem análise do mérito. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito na forma do 

artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NATALIA DANIEL DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000873-35.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NATALIA DANIEL DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I.Relatório. Dispensando o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento 

antecipado, consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código 

de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou de comparecer à 

sessão de conciliação, incidindo, dessa assim, os efeitos da revelia na 

forma do artigo 20 da Lei n. 9.099/95. Além disso, não houve requerimento 

da parte reclamada a respeito da produção de provas (art. 349 do CPC). 

Ressalte-se que a Lei n. 9.099/95 prevê que citação e intimação da parte 

deve se dá de forma pessoal; mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu 

que a citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa 

devidamente identificada é válida para os todos os efeitos. Nesse sentido 

também é a orientação do Enunciado n. 5 do FONAJE: “A correspondência 

ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de 

citação, desde que identificado o seu recebedor”. No caso dos autos, o 

Aviso de Recebimento foi recebido e identificado pelo seu recebedor (Id. 

12665725). Desse modo, tendo em vista que a parte reclamada 

devidamente citada deixou de apresentar contestação, bem como deixou 

de comparecer à sessão de conciliação, decreto-lhe a revelia. O autor 

nega a existência de relação jurídica com a reclamada, de modo que a 

dívida de R$ 155,70 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) 

que deu origem à inscrição da reclamante no cadastro de inadimplentes 

afigura-se indevida, tendo em vista a ausência de comprovação de efetiva 

contratação do serviço. Verifica-se, por outro lado, que a autora 

comprovou nos autos que o seu nome foi inscrito no cadastro de 

inadimplentes, sendo possível aferir essa informação por meio do 

documento juntado no evento 12103750. A assim, considerando a 

aceitação tácita da requerida com o pedido da reclamante, de rigor a 

declaração de inexistência do débito. Quanto aos danos morais, reputo-os 

devidos pela simples prática da inscrição indevida do nome da autora nos 

órgão restritivos ao crédito, dispensando a jurisprudência a comprovação 

do efetivo abalo moral (dano in re ipsa): ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. [...] 3. O STJ, no que se refere 

especificamente à indenização por dano moral, possui entendimento de 

que esta é cabível, com base na simples prova de que houve inscrição, ou 

manutenção, indevida de registro nos órgãos de proteção de crédito, 

sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo sofrido pela 
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parte. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1370591/PR, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 

12/06/2013). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE DE TERCEIROS. 

DANO MORAL. REQUISITOS CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A orientação do Superior 

Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, 

mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco 

inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a 

responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3. Ao contrário do 

alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos 

autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do 

próprio fato, operando-se in re ipsa. Depreende-se que o fato por si só é 

capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, 

em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de 

forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo 

desnecessária sua efetiva demonstração. [...] 5. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgRg no AREsp 274.448/SP, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 11/06/2013). 

Intuitivo que a prática levada a cabo pela reclamada inviabilizou o acesso a 

crédito, do qual muitos brasileiros dependem para prover a subsistência 

própria e da família. Relativamente ao quantum, em se tratando de danos 

morais, inexiste critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 

281 do STJ – “A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação 

prevista na Lei de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com 

as peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor certo e 

determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual reputo razoável para 

reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por NATÁLIA DANIEL DO 

NASCIMENTO em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., para: (i) 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 155,70 (cento e 

cinquenta e cinco reais e setenta centavos), objeto da presente ação; (ii) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), bem como juros de mora no percentual de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), a incidir da data do evento danoso (Súmula 

54 do STJ), o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, em não 

havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido 

de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se ofício ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão do 

nome da reclamante do cadastro de inadimplentes, referente à dívida 

objeto da presente ação. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000791-04.2018.8.11.0045. REQUERENTE: PEDRO JULIAO REQUERIDO: 

RAIMUNDO DE SOUSA VIEIRA Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre 

ressaltar, inicialmente, que o feito comporta julgamento antecipado, 

consoante disposição dos artigos 355, inc. II e 344 do Código de Processo 

Civil, uma vez que a parte ré, citada, deixou transcorrer in albis o prazo 

concedido em lei para resposta ao pedido e, além disso, não houve 

requerimento por parte do réu quanto à produção de provas (art. 349 do 

CPC). Ressalte-se que a Lei n. 9.099/95 prevê a citação e intimação deve 

se dá de forma pessoal; mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a 

citação direcionada ao endereço da parte e recebida por pessoa residente 

no endereço é válida, desde que devidamente identificada o seu 

recebedor. Nesse sentido também é a orientação do Enunciado n. 5 do 

FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte 

é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. 

No caso dos autos, a citação foi recebida no endereço do requerido, 

devidamente identificado o seu recebedor (Id. 12680600). Desse modo, 

tendo em vista que a parte reclamada devidamente citada deixou de 

apresentar contestação, decreto-lhe a revelia. Alega o reclamante ter 

celebrado contrato de locação de imóvel residencial com o requerido para 

pagamento mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a ser 

pago no 5º dia do mês. Porém, o reclamado tornou-se inadimplente em 

relação ao valor dos aluguéis e das contas de água e consumo de energia 

elétrica. Com efeito, o requerido reconheceu a dívida firmando o 

Instrumento Particular de Confissão de Dívida, porém, não cumpriu com o 

que concordou e tornou-se novamente inadimplente, tornando-se devedor 

da quantia de R$ 985,80 (novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta 

centavos). Em que pese a desocupação do imóvel pelo requerido, é certo 

que a entrega do imóvel não exonera o inquilino dos encargos locatícios, 

motivo pelo qual procede a cobrança dos aluguéis e encargos 

inadimplidos. A locação do imóvel descrito na petição inicial encontra-se 

devidamente comprovada pelo instrumento particular de confissão de 

dívida juntado no evento 12001350, assim como a inadimplência 

encontra-se comprovada ante a revelia do reclamado. Não tendo o 

requerido oferecido resistência ao pedido, presume-se que, de fato, 

encontra-se inadimplente com os aluguéis e demais encargos, por força 

do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez 

que não há como impor ao autor à prova de que não tenha recebido os 

aluguéis e os encargos. Assim, de rigor a condenação do requerido ao 

pagamento dos aluguéis e obrigações acessórias até a data da efetiva 

desocupação do imóvel, devendo prevalecer o valor indicado pelo autor. 

III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

formulada na ação de cobrança proposta por PEDRO JULIÃO em desfavor 

de RAIMUNDO DE SOUSA VIEIRA e condeno o requerido ao pagamento da 

quantia de R$ 985,80 (novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta 

centavos), a título de aluguéis e demais encargos da locação sobre o 

imóvel, objeto da presente ação, sobre o qual incide correção monetária 

pelo IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos do 

vencimento mensal de cada prestação do aluguel, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do 

trânsito em julgado desta sentença, em não havendo pagamento 

voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010295-17.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARCONE SENA SANTOS 

REQUERIDO: OI - BRASIL TELECOM S.A. Vistos. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença apresentado por MARCONE SENA SANTOS em desfavor de OI 

S/A. Como é de amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do 

Grupo Oi foi homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, 

da 7ª Vara Empresarial do Rio, no dia 21 de junho de 2016, e vale para as 

todas as empresas do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 

e 5 Participações, Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os 

créditos existentes contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, 

deverão ser recebidos pelos respectivos credores no processo de 

recuperação judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da 

Lei n. 11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se 

ainda não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “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.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "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", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Tratando-se de crédito concursal e não havendo concordância do credor, 

necessária seja determinada a habilitação nos autos de recuperação 

judicial. Por fim, há de se ressaltar que a sentença foi proferida antes de 

20.06.2016, de modo que, no presente caso, deve-se seguir a orientação 

contida no Ofício n. 286/2018 expedido pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro. Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no artigo 51, inciso II, da 

Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora habilitar o seu 

crédito junto ao Juízo onde tramita a recuperação judicial. Havendo 

requerimento, EXPEÇA-SE certidão de crédito. Publicação no PJE. Lucas 

do Rio Verde - MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002853-51.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO 

BITTENCOURT REQUERIDO: NETVIAGEM AGENCIA DE TURISMO E 

VIAGENS LTDA - ME, VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos. É cediço que 

os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na 

sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. A embargante insurge 

contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, 

notadamente em relação a condenação das reclamadas ao pagamento de 

indenização a título de danos morais. Com efeito, é público e notório que o 

trecho entre Lucas do Rio Verde à cidade de Cuiabá possui movimentação 

intensa de caminhão e de veículos de passeio. Logo, o autor deveria ter 

adquirido a passagem com antecedência necessária para chegar em 

tempo ao seu destino, incluindo aí o tempo de eventuais imprevistos que a 

viagem pode oferecer. Ao teor do que dispõe o artigo 730 do Código Civil: 

“Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a 

transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”, tratando-se, 

pois, de contrato com cunho de resultado. Isto é dizer, ao pactuar o 

contrato de transporte, o transportador se obriga a conduzir o passageiro 

de um lugar para outro, de modo que a obrigação só se completa com a 

efetiva chegada do passageiro ao seu destino final, o que não se 

vislumbra no caso em tela, já que o reclamante sequer chegou a embarcar 

no ônibus. Assim, não há falar em prejuízo porque o autor não embarcou 

no ônibus. Além disso, a alegação de que foi orientado pelo preposto da 

empresa de ônibus a não embarcar, por si só, não é motivo suficiente para 

entender como serviço defeituoso pela requerida. Havendo contrato de 

prestação de serviços e, ficando a empresa contratada responsável por 

oferecer, de forma eficaz, os encargos que lhe foram confiados, a toda 

obviedade, responde pelos danos que o passageiro experimentar em 

consequência da deficiência na sua prestação. No caso em análise, mera 

partida do coletivo sem a presença do autor não pode ser equiparada 

automaticamente à falha na prestação do serviço – decorrente da quebra 

da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas as circunstâncias 

fáticas que envolvem o evento, principalmente tendo em conta que o 

reclamante desistiu de embarcar no ônibus. Afinal, ao lado do dever 

principal de transladar os passageiros e suas bagagens até o local de 

destino com cuidado, exatidão e presteza, há o transportador que 

observar os deveres secundários de cumprir o itinerário ajustado e o 

horário marcado, sob pena de responsabilização pelo atraso ou pela 

mudança de trajeto: Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e 

itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo 

motivo de força maior. É dever da empresa contratada informar ao 

passageiro sobre a previsão de chegada e alertando-o acerca de 

eventuais imprevisões decorrentes da viagem, como escopo de 

possibilitar a livre escolha do consumidor. Por outro lado, atraso na viagem 

notadamente em trecho longo – como no caso dos autos – é perfeitamente 

possível ocorrer -, mas a causa da perda do módulo do curso no Estado 

de São Paulo, bem como o voo perdido em Cuiabá não foi responsabilidade 

da contratada. Pois o reclamante tinha opção de viajar com antecedência, 

porquanto correu o risco ao adquirir passagem sem antever eventuais 

atrasos decorrentes de imprevistos inerentes a trechos longos, como no 

caso dos autos. O Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento de 

que em transporte de passageiros por empresa de viação, embora a 

responsabilidade seja objetiva, possível o rompimento do nexo causal: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE 
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INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. USUÁRIO DEIXADO EM PARADA 

OBRIGATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 1. A 

responsabilidade decorrente de contrato de contrato de transporte é 

objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República e dos 

arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao 

transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal 

entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente é 

possível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou 

uma das causas excludentes de responsabilidade genéricas (art. 734 e 

735 do Código Civil). 2. Deflui do contrato de transporte uma obrigação de 

resultado que incumbe ao transportador levar o transportado incólume ao 

seu destino (art. 730 do CDC), sendo certo que a cláusula de incolumidade 

se refere à garantia de que a concessionária de transporte irá 

empreender todos os esforços possíveis no sentido de isentar o 

consumidor de perigo e de dano à sua integridade física, mantendo-o em 

segurança durante todo o trajeto, até a chegada ao destino final. 3. 

Ademais, ao lado do dever principal de transladar os passageiros e suas 

bagagens até o local de destino com cuidado, exatidão e presteza, há o 

transportador que observar os deveres secundários de cumprir o 

itinerário ajustado e o horário marcado, sob pena de responsabilização 

pelo atraso ou pela mudança de trajeto. 4. Assim, a mera partida do 

coletivo sem a presença do viajante não pode ser equiparada 

automaticamente à falha na prestação do serviço, decorrente da quebra 

da cláusula de incolumidade, devendo ser analisadas pelas instâncias 

ordinárias as circunstâncias fáticas que envolvem o evento, tais como, 

quanto tempo o coletivo permaneceu na parada; se ele partiu antes do 

tempo previsto ou não; qual o tempo de atraso do passageiro; e se houve 

por parte do motorista a chamada dos viajantes para reembarcar de forma 

inequívoca. 5. O dever de o consumidor cooperar para a normal execução 

do contrato de transporte é essencial, impondo-lhe, entre outras 

penalidades, que também esteja atento às diretivas do motorista em 

relação ao tempo de parada para descanso, de modo a não prejudicar os 

demais passageiros (art. 738 do CC). 6. Recurso especial provido. (REsp 

1354369/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 05.05.2015, DJe 25.05.2015). Sem destaque no original. Na 

espécie, concluo que se a culpa exclusiva do consumidor é apta a romper 

o elemento imaterial da responsabilidade, com maior razão é o fato de o 

autor não ter embarcado no coletivo e, portanto, desistiu seguir viagem. 

Não há, portanto, nexo de causalidade, e por isso não há responsabilidade 

civil das reclamadas, tendo em vista que trata-se de fato totalmente 

estranho à organização do negócio, não mantendo qualquer nexo com a 

atividade desenvolvida pelo transportador. Por fim, verifica-se que o 

reclamante adquiriu passagem com previsão de chegada à rodoviária de 

Cuiabá às 16hs24min, sendo que a decolagem do voo no aeroporto de 

Várzea Grande estava prevista para as 16hs24min e, sem qualquer 

previsão de eventuais contratempos até mesmo advindas das 

circunstâncias do trânsito. Além disso, o reclamante desistiu de embarcar. 

Ante o exposto, não há como imputar as reclamadas a obrigação de 

indenizar ou reparar o dano. Dessa forma, infere-se das razões do 

recurso a nítida intenção de reformar, e não de integrar a decisão 

embargada. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a tal 

desiderato. Diante do exposto, ante a ausência de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO 

os embargos de declaração opostos por MARCELO AUGUSTO 

BITTENCOURT. Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 15 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003643-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA DE SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MAGALI PEDERSINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003643-98.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MAIRA DE SOUZA GARCIA 

REQUERIDO: JESSICA MAGALI PEDERSINI Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O interesse das 

partes, na homologação do acordo, reside na formação de título executivo 

judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de Processo Civil, em 

caso de descumprimento da avença, a imediata execução judicial do 

instrumento, nos próprios autos, na forma de cumprimento de sentença. 

Evidentes, dessa forma, o interesse e a necessidade das partes ao 

requerer a homologação do acordo, com o objetivo de constituir um título 

executivo judicial. Assim, não se pode negar às partes a possibilidade de 

transigir de modo a por fim ao litígio, intenção incentivada pelo sistema 

processual, por se tratar de forma de solução de litígio, sempre mais 

satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, também aos 

princípios da celeridade, efetividade e economia processual. De outro lado, 

tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto lícito, 

impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo formalizado entre MAIRA DE SOUZA GARCIA e 

JESSICA MAGALI PEDERSINI, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do 

Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os termos 

constante na ata de audiência aportada no evento 15908720. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 16 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003240-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCKAS DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA RIO VERDE LTDA - EPP (REQUERIDO)

ELIAS JUNIOR CARDOSO DE SOUZA (REQUERIDO)

NEUSA CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003240-66.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LUCKAS DE MOURA 

REQUERIDO: MARMORARIA RIO VERDE LTDA - EPP, NEUSA CARDOSO 

DA SILVA, ELIAS JUNIOR CARDOSO DE SOUZA Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

interesse das partes, na homologação do acordo, reside na formação de 

título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inc. II, do Código de 

Processo Civil, em caso de descumprimento da avença, a imediata 

execução judicial do instrumento, nos próprios autos, na forma de 

cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o interesse e a 

necessidade das partes ao requerer a homologação do acordo, com o 

objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não se pode negar 

às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao litígio, intenção 

incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma de solução de 

litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, atendendo, 

também aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual. 

De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes capazes e objeto 

lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO 

por sentença o acordo formalizado entre LUCKAS DE MOURA e 

MARMORARIA RIO VERDE LTDA - EPP, nos termos do artigo 487, inc. III, 

“b”, do Código de Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo os 

termos constante na ata de audiência aportada no evento 10189724. 

Homologo também a renúncia ao prazo recursal. Por fim, tendo em vista o 

decurso do prazo de 30 (trinta) dias requerido pelo autor, sem que 

houvesse manifestação da parte a respeito do acordo e, por outro lado, o 

reclamante não foi localizado (Id. 13571899) para informar a respeito do 

cumprimento do acordo, arquivem-se mediante baixa e cautelas de praxe. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 16 de outubro de 2018. César Lima de 
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Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 22 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003696-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

MARIANE FATIMA MENDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003696-79.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARIANE FATIMA 

MENDES DOS SANTOS Endereço: AV. MATO GROSSO, 579-S, 

ALVORADA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

28/11/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de outubro de 2018. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

proce

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003803-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELY MORAES LEITE (REQUERENTE)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003803-26.2018.8.11.0045 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA SUELY MORAES LEITE Endereço: RUA CORBELIA, 1137, B, 

ALVORADA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

28/11/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de outubro de 2018. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003785-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NONATO SILVA BASTOS (AUTOR(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003785-05.2018.8.11.0045 Valor da causa: $11,448.00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: RAIMUNDO 

NONATO SILVA BASTOS Endereço: ROD. MT 449, KM 16 À DIREITA, 

ZONA RURAL, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido Fica Vossa Senhoria devidamente INTIMADO(A), na 

qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão da perícia 

determinada nos autos do processo acima indicado, a REALIZAR AS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) COMPARECER no dia 

28/11/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, 

na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de 

realizar perícia Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002697-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. M. D. C. (EXEQUENTE)

D. G. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. N. W. (EXECUTADO)

C. R. C. (EXECUTADO)

Y. C. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002697-63.2017.8.11.0045 Valor da causa: $11,524.11 ESPÉCIE: 

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: EZEQUIAS ALVES MACEDO DO 

CARMO Endereço: Rua Paineira, 3181-S, Parque das Araras, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS 

NAVEGANTES, 451, - DE 265 AO FIM - LADO ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, 

VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 Nome: CARLOS ROBERTO COSTA 

Endereço: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, - DE 265 

AO FIM - LADO ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 

29050-335 Nome: CARLOS NATANIEL WANZELER Endereço: AVENIDA 

NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, - DE 265 AO FIM - LADO 

ÍMPAR, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-335 Senhor(a): A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

requerente, para no prazo legal, dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de outubro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004104-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CONCEICAO RONDONI (AUTOR(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

AUTOS N.º 1004104-70.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizado por FRANCIELE 

CONCEIÇÃO RONDONT, em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Pois bem. Para a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita, em tese, bastaria a declaração exigida no 

art. 99, § 3º do CPC. Em contrapartida, o mencionado benefício é passível 

de indeferimento se presente, prova em sentido contrário à alegação de 

necessidade. Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou 

demonstrada a alegada hipossuficiência da parte autora, assim, determino 

a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte 

autora instrua o feito com cópia de comprovante de rendimento ou suas 

três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, outro documento 

que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da necessidade do 
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benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Em impossibilidade de 

comprovar os seus rendimentos, proceda ao recolhimento das custas 

judiciais, no mesmo prazo acima aludido. Cumpra-se, às providências 

necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de outubro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004375-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004375-79.2018.8.11.0045 Valor da causa: $99,430.31 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: , ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 POLO PASSIVO: Nome: FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE 

SOUSA - ME Endereço: RUA LUIZ CARLOS TESSELE JUNIOR, 417, N, 

TESSELE JUNIOR, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico 

e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central de 

mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 22 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004288-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MABIA RODRIGUES SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004288-26.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Atos 

executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: , ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 POLO PASSIVO: Nome: MABIA RODRIGUES SOARES DA 

SILVA Endereço: RUA DOS PAPIRUS, 1511, W, BANDEIRANTES, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.t jmt. jus.br, após juntar comprovante nos 

autos.descritas no corpo deste mandado. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de 

outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004350-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON FARIAS AZAMBUJA (ADVOGADO(A))

MARLOVA INEZ GRAZZIOTIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRIO LUIZ ORTH (REQUERIDO)

LAURA AMABILE ORTH (REQUERIDO)

ILDO JOSE ORTH (REQUERIDO)

ALCINO ROQUE ORTH (REQUERIDO)

MARTA NEGRI ORTH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004350-66.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO, 

Intimação / Notificação, Atos executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261) POLO ATIVO: Nome: MARLOVA INEZ GRAZZIOTIN Endereço: 

AVENIDA BRASIL, - ATÉ 880 - LADO PAR, CENTRO, PASSO FUNDO - RS - 

CEP: 99010-001 POLO PASSIVO: Nome: ILDO JOSE ORTH Endereço: 

PEDRO NUNES DE SOUZA, 41, CASA, CENTRO, COXILHA - RS - CEP: 

99145-000 Nome: IRIO LUIZ ORTH Endereço: NS 4, 101, CJ COHAB, 

DIAMANTINO, SANTARÉM - PA - CEP: 68020-740 Nome: LAURA AMABILE 

ORTH Endereço: N S 4, 101, CJ COHAB, DIAMANTINO, SANTARÉM - PA - 

CEP: 68020-740 Nome: ALCINO ROQUE ORTH Endereço: GUAPORE, 

412-5, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: 

MARTA NEGRI ORTH Endereço: RUA GUAPORÉ, 412, S, CENTRO, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 22 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004306-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA 

(REQUERENTE)

ROBSON ROBERTO ARBIGAUS ROTHBARTH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VBR ALARMES E INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004306-47.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [CITAÇÃO]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: CONSELHO 

REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA Endereço: 

DOUTOR ZAMENHOF, 35, EDIF;, ALTO DA GLORIA, CURITIBA - PR - CEP: 

80030-320 POLO PASSIVO: Nome: VBR ALARMES E INTERNET LTDA - ME 

Endereço: RUA SÃO CARLOS, 585, RIO VERDE, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar 

o mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004853-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON LINDOSO SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1004853-58.2016.8.11.0045 Valor da causa: $18,000.00 

ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JOELSON 

LINDOSO SILVA Endereço: RUA SARANDI, 40, CIDADE NOVA, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO 

DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, de Vossa Senhoria, na qualidade 

de advogado da parte autora, para no prazo legal, impugnar à contestação 

juntada nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de outubro de 2018. Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001409-17.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILAS LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1001409-17.2016.8.11.0045 Valor da causa: $5,654.72 

ESPÉCIE: [ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Endereço: AVENIDA DOUTOR AUGUSTO DE TOLEDO, 493/495, - 

ATÉ 589/590, SANTA PAULA, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 

09541-520 POLO PASSIVO: Nome: WILAS LOPES DOS SANTOS 

Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL, 00673, MENINO DEUS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Senhor(a): ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, acerca da certidão 

negativa do oficial de justiça, juntado ao ID 5553943 LUCAS DO RIO 

VERDE, 22 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001580-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JOANETHO BARRETO ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA LILIAN BARBOZA (RÉU)

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001580-71.2016.8.11.0045 Valor da causa: $12,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: MARCOS 

ANTONIO DE ALMEIDA Endereço: AVENIDA ITALIA, 931, S, VENEZA, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: 

VANIA LILIAN BARBOZA Endereço: RUA DOS FLANBOYANTS, S/N, 

CLINICA DENTAL OFICINA DO SORRISO - SALA 01, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado da parte autora, par no prazo legal, dar andamento 

ao feito requerendo o que entender de direito. LUCAS DO RIO VERDE, 22 

de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000819-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO DE 

PREVIDENCIA PRIVADA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO CLIMAITES FERNANDES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000819-40.2016.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [RESGATE DE 

CONTRIBUIÇÃO]->CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) POLO ATIVO: 

Nome: MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO DE 

PREVIDENCIA PRIVADA Endereço: RUA DEPUTADO EMÍLIO CARLOS, 970, 

- ATÉ 985 - LADO ÍMPAR, VILA CAMPESINA, OSASCO - SP - CEP: 

06028-010 POLO PASSIVO: Nome: JOSE ANTONIO CLIMAITES 

FERNANDES Endereço: Avenida Tocantins, 388, Bairro Pioneiro, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para se manifestar 

no prazo legal, acerco da juntada do AR negativo. LUCAS DO RIO VERDE, 

22 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002070-93.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (AUTOR(A))

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOGRIN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1002070-93.2016.8.11.0045 Valor da causa: $82,693.11 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, CHEQUE]->MONITÓRIA (40) POLO 

ATIVO: Nome: AUTO POSTO TREVISAN EIRELI Endereço: RODOVIA DOS 

IMIGRANTES, - ATÉ KM 9,000, DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78098-325 POLO PASSIVO: Nome: RODOGRIN TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - ME Endereço: avenida produção, 1510 W, sala 15, 

bandeirante, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para no prazo legal, se manifestar acerca da juntada da certidão 

negativa do oficial de justiça. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001477-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA (ADVOGADO(A))

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDUARDO SCHILLER DO CARMO DE CARVALHO LUCAS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001477-68.2018.8.11.0021 IMPETRANTE: 

EDUARDO SCHILLER DO CARMO DE CARVALHO LUCAS Nos termos do 

artigo 7º, inciso I da lei n.º 12.016, de 07 de Agosto de 2.009, e 

considerando que há pedido liminar, determino que seja intimado o 

representante judicial do Executivo Municipal de Água Boa-MT, que deverá 

se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias. Após, havendo manifestação ou 

certificado o respectivo decurso de prazo, retornem-me os autos 

conclusos para análise do pedido liminar. Cumpra-se com a urgência que o 

caso  requer .  Água Boa,  19  de  ou tubro  de  2018 . 

______________________________ JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de 

Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000845-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. C. R. (AUTOR(A))

F. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. F. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Carta 
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Precatória devolvida de ID nº 16022157, requerendo o que entender de 

direito quanto ao prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000985-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA NALIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOAO NALLIN (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte 

autora/inventariante da decisão de ID nº 15981353 para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, possa manifestar sobre o pedido de modificação do 

mister de inventariante, ante a alegação de violação da legitimidade para 

requerer a abertura do processo de inventário, sob pena de preclusão, 

bem como para efetuar o pagamento da diligência do(a) Oficial(a) de 

Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para cumprimento do 

mandado de intimação de eventuais locatários, conforme determinado, 

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, devendo juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001457-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALZIRA MARACAIPE DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte 

PROMOVENTE da audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o 

dia 30/11/2018 às 12:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001460-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte 

PROMOVENTE da audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o 

dia 30/11/2018 às 12:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

NURIA CAMPOS ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte 

PROMOVENTE da audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o 

dia 07/12/2018 às 12:45 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NURIA CAMPOS ALVES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte 

PROMOVENTE da audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o 

dia 07/12/2018 às 13:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001492-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANE CAVALCANTE ITACARAMBI (REQUERENTE)

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte 

PROMOVENTE da audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o 

dia 07/12/2018 às 13:15 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIEGO GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte 

PROMOVENTE da audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o 

dia 30/11/2018 às 14:15 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-28.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUNIO FRANCISCO DE PAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte 

PROMOVENTE da audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o 

dia 14/12/2018 às 12:30 horas (MT).

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000260-90.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA VANESSA TUBIAS SIMOES (EXECUTADO)

UILSON PERES TUBIAS (EXECUTADO)

MARIA MARLENE TUBIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000260-90.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ANGELICA VANESSA 

TUBIAS SIMOES, UILSON PERES TUBIAS, MARIA MARLENE TUBIAS 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ANGELICA 

VANESSA TUBIAS SIMOES. 2. Compulsando os autos, verifico que esta 

ação apresenta como executado consumidor residente no Município de 

Ribeirãozinho/MT, contudo, este juízo não possui jurisdição com relação 

àquele Município. 3. O Código de Organização Judiciária do Estado de Mato 

Grosso-COJE, em seu Anexo nº 01 – Quadro 01, informa que 

Ribeirãozinho é abrangido pela Comarca de Torixoréo/MT, a qual por sua 

vez não foi instalada, motivo pelo qual é jurisdicionada pela Comarca de 

Barra do Garças/MT, por conseguinte, a executado que ocupa o polo 

passivo desta Execução também será jurisdicionado pela referida 

Comarca, o que demonstra a incompetência deste juízo para processar e 

julgar esta ação. 4. Além disso, verifico que o foro de eleição atendeu a 

disposição do § 1º do já citado art. 63, porquanto consta de maneira 

escrita no contrato objeto da demanda. 5. Anoto que a parte executada é 

residente e domiciliada na cidade de Ribeirãozinho/MT, sendo o foro desta 
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cidade eleito para a propositura de eventual ação. 6. Inobstante, destaco, 

ainda, que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, 

devendo ser declarada de ofício pelo juízo. 7. A propósito, vejamos o 

seguinte aresto: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS 

AGRÍCOLAS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA ABSOLUTA NAS RELAÇÕES 

DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. A demanda 

versa sobre relação de consumo, sendo assim é aplicável ao caso a regra 

do artigo 101 , I , do Código de Defesa do Consumidor . A propositura da 

demanda deve ser no foro do domicílio da parte autora. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA.” 

(Conflito de Competência Nº 70055782874, Vigésima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 

28/01/2014)” 8. Ante ao exposto, considerando que este Juízo não é 

competente para julgar as ações relativas aos moradores da cidade de 

Ribeirãozinho/MT; considerando o foro de eleição do contrato, objeto da 

ação; considerando, por fim, que existe relação de consumo no caso em 

apreço, DECLINO, de ofício, da competência para processar e julgar a 

presente ação, DETERMINANDO a remessa dos autos ao Juízo da 

Comarca de Barra do Garças/MT. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000462-67.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO SIMOES (AUTOR(A))

MIRON COELHO VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES (RÉU)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000462-67.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

BENEDITO SERGIO SIMOES RÉU: JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES, 

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO Autos n. 

1000462-67.2018.811.0020. Vistos. 1. BENEDITO SÉRGIO SIMÕES ajuizou 

a presente AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO com pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA em face de JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMÕES e 

FRANCISCO SIMÕES DE MELLO, todos qualificados nos autos, pugnando 

pela concessão de ordem liminar para proibir os requeridos de impedirem a 

realização de trabalhos de georreferenciamento na área de 

correspondente a matrícula 5.599 do RGI desta comarca, denominada 

Fazenda Vale do Taquari (Serra Vermelha/Santa Margarida). 2. Aduz que 

recebeu a posse da área objeto do arrendamento em 20/11/2002, por 

doação de seus genitores Francisco Simões de Melo e Iracema Cassiando 

Pires Simões. 3. Afirma que, em 23/09/2088, entabulou contrato de 

arredamento da área com a requerida, com a anuência de Francisco 

Simões de Mello Neto, para fins de exploração pecuária. 4. Informa que 

notificou os requeridos acerca do fim do prazo estabelecido para o 

arrendamento, no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Narra, ainda, que por 

ocasião da realização de georreferenciamento na área por empresa 

contratada, em 23/09/2018, foram ameaçados por cinco pessoas, 

inclusive, utilizando-se de arma de fogo. 6. Por fim, determinada emenda à 

inicial, aportou aos autos a manifestação retro (id 15785683). É a síntese. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 7. Cuida-se de ação de interdito proibitório com 

pedido de tutela de urgência proposta por BENEDITO SÉRGIO SIMÕES em 

desfavor de JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMÕES e FRANCISCO SIMÕES 

DE MELO, requerendo a concessão de ordem liminar para proibir os 

requeridos de impedir a realização de trabalhos de georreferenciamento 

na área de correspondente a matrícula 5.599 do RGI desta comarca, 

denominada Fazenda Vale do Taquari (Serra Vermelha/Santa Margarida). 

8. A Constituição da República assegura a prestação jurisdicional não 

apenas nos casos de lesão, como também nos de ameaça a direito (artigo 

5.º, XXXV, da CF). Nessa linha, o ordenamento positivo prevê o interdito 

proibitório, instrumento destinado à proteção da posse ainda não 

esbulhada ou turbada, mas que esteja na iminência de o ser. 9. O artigo 

567 do Código de Processo Civil prescreve: “O possuidor direto ou indireto 

que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz 

que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado 

proibitório em que se comine ao réu, determinada pena pecuniária caso 

transgrida o preceito”. 10. Pois bem, pelo que se extrai do artigo acima 

transcrito, incumbe ao autor provar a posse, o fundado receio de dano, a 

turbação ou esbulho iminente. 11. A posse é uma relação de fato entre 

pessoa e coisa, independendo de qualquer relação jurídica. Posse é “o 

poder fático, pleno ou não, direto ou indireto, sobre coisa idônea e 

correspondente ao exercício ou a possibilidade de exteriorização de um 

dos direitos reais” (Des. Adroaldo Furtado Fabrício, Comentários ao Código 

de Processo Civil, vol. III, Tomo III, pág. 368 - 3ª ed.). 12. Já no tocante ao 

segundo requisito legal, “fundado receio”, é necessário que o mesmo seja 

evidente e efetivo, que se qualifique e justifique a medida judicial. Não 

bastam, pois, meras suposições ou simples temores do possuidor; é 

preciso que haja pelo menos indícios que justifiquem a tutela possessória 

contra a turbação ou esbulho eminente. Nesse sentido leciona Pontes de 

Miranda: “Para o interdito proibitório é necessário o “justo receio” de 

turbação ou esbulho; fatos ou circunstâncias que lhe façam (o autor) 

suspeitar de que o réu o vai molestar na posse”. 13. Isto significa que não 

basta a mera possibilidade de poder a parte autora vir a sofrer turbação 

ou esbulho, ou seja, não basta a remota possibilidade, que os fatos e 

circunstâncias apontem como pouco provável e até de caráter aleatório, 

para provocar o “justo receio” do possuidor de vir a ser molestado na sua 

posse. 14. Em se tratando de interdito proibitório, medida de caráter 

preventivo, que visa a proteger a posse que se encontra sob ameaça de 

turbação, o perigo de vir a posse sofrer turbação ou esbulho deve ser 

real, portanto, amparado em fatos, que forneçam sérias indicações nesse 

sentido. 15. Ainda, em conformidade com o artigo 561 do Código de 

Processo Civil, para ser deferida uma liminar em ação possessória, mister 

a comprovação dos requisitos do disposto legal, cujo ônus recai sobre a 

parte autora, quais sejam: a) a posse; b) turbação ou esbulho iminente 

pela parte requerida; c) data das circunstâncias que ensejam o justo 

receio; d) a continuação da posse, embora ameaçada ou esbulhada. 16. 

Na espécie, infiro dos autos que as partes entabularam instrumento 

contratual particular de arrendamento de imóvel rural para fins de 

exploração pecuária, em 23/09/2008, conforme contrato carreado aos 

autos. 17. Consoante cláusula segunda do instrumento, o requerente 

cedeu à requerida a gleba de terras com área de 4.696 hectares, para 

exploração pecuária de cria, recria e engorda, por prazo indeterminado. 

18. Por conseguinte, verifico que, em 13/09/2018, a requerida foi 

devidamente notificada quanto ao fim do prazo do contrato de 

arrendamento, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme certidão expedida 

pelo 1º Tabelionato de Notas de Jales/SP. 19. No mesmo sentido, noto que 

o “justo receio” de turbação ou esbulho foram comprovados pelo registro 

do boletim de ocorrência n. 2018.301980, comunicado em 26/09/2018. 20. 

Assim, em sede de cognição sumária e superficial, verifico que o 

requerente logrou êxito em comprovar satisfatoriamente o(s) requisito(s) 

supramencionado(s) para concessão da liminar pleiteada. 21. Deveras, o 

pedido de tutela de urgência preventiva possessória merece acolhimento, 

posto que demonstrado o justo receio de ser molestado na posse e 

comprovado possuir o imóvel, a origem/motivação concreta do fundado 

receio da ameaça, e a data do início/ocorrência. 22. A propósito, destaco 

a jurisprudência o E. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO 

PROIBITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - 

POSSE ANTERIOR DOS AUTORES, AMEAÇA E JUSTO RECEIO 

DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

RESCINDIDO EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - 

IMISSÃO DOS ARRENDADORES NA POSSE DO IMÓVEL - AÇÃO 

PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando 

a posse dos autores também está comprovada por Contrato de 

Arrendamento rescindido em Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento.Demonstrada a posse dos autores e o justo receio da turbação 

por conta da conduta exteriorizada pelos requeridos, julga-se procedente 

a Ação de Interdito Proibitório. (Ap 119458/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)” 23. Por fim, 

consigo que a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, 

temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a 

indireta, de quem aquela foi havida, nos moldes do artigo 1.196 do Código 

Civil. 24. Sobre a concessão de liminar em possessória, manifestou-se o 

ilustre jurisconsulto Humberto Theodoro Júnior quanto à comprovação dos 
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elementos ensejadores, litteris: "A lei confere ao possuidor o direito à 

proteção liminar de sua posse, mas o faz subordinando-o a fatos 

precisos, como a existência da posse, a moléstia sofrida na posse e a 

data em que tal tenha ocorrido." (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil - vol. IV, Forense, 15.ª edição, página 147). 25. Isto 

posto, considerando os fatos narrados, documentos e razões jurídicas 

alhures expostas, nos termos do art. 562 e 567 do CPC/2015, CONCEDO a 

LIMINAR à parte requerente, cujo mandado proibitório será cumprido nos 

exatos limites do imóvel descrito na matrícula 5.599 do RGI desta comarca, 

para a realização de georreferenciamento na área de correspondente, 

denominada Fazenda Vale do Taquari (Serra Vermelha/Santa Margarida), 

e em face de JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMÕES e FRANCISCO 

SIMÕES DE MELO, sendo que, para imediato e efetivo cumprimento do 

presente decisum, nos termos da sistemática perpetrada nos arts. 537 et 

seq, aplicável por força do art. 566, todos do CPC/2015, fixo multa diária - 

astreintes no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar da 

inobservância da presente liminar, em desfavor dos desobedientes, 

estando deferido desde já o reforço policial, independentemente de estudo 

de caso, nos termos do Provimento nº. 27/2007-CGJ, bem como defiro, se 

necessário, o reforço da respectiva autoridade policial militar. Por 

derradeiro, aplicável in casu, a todos os envolvidos, a disposição 

constante do art. 330 do Código Penal pátrio. 26. CITE-SE a parte 

requerida, com o escopo de apresentar contestação a presente ação no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 564, parágrafo único, do 

CPC/2015. 27. Com a apresentação tempestiva da(s) contestação(ões), o 

que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, intimem-se o Autor para, 

querendo, impugná-la(s). 28. Cumpra-se, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000512-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR DEMELAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000512-93.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

BOLIVAR DEMELAS Vistos etc. 1. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em 

face de BOLIVAR DEMELAS, ambos qualificados nos autos. 2. Restando 

presentes os pressupostos processuais, recebo a inicial e, in continenti, 

passo a apreciar o pleito liminar. 3. Conforme disposto na lei de regência, 

ao deferimento da medida liminar é necessária a comprovação do negócio 

jurídico entabulado entre as partes, bem como da mora ou inadimplemento 

do devedor. 4. Verifico no presente caso que o requisito da comprovação 

do negócio jurídico entabulado entre as partes restou evidenciado, haja 

vista que o contrato de alienação fiduciária anuído pelo requerido 

encontra-se anexado à inicial. 5. Por sua vez, o requisito da mora não 

restou demonstrado, uma vez que consta no aviso de recebimento que a 

correspondência de notificação extrajudicial não foi entregue ao 

destinatário, posto que incompleto o endereço (ID n. 15792872). 6. Assim, 

não restando caracterizada a mora, o indeferimento do pleito liminar é 

medida a ser imposta. 7. Este é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO 

NO CONTRATO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - 

DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de 

títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a 

notificação pessoal. (TJ/MT AgR 134050/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, 

Publicado no DJE 07/10/2016).” 8. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 

9. CITE-SE a parte requerida para contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos termos dos 

artigos 307 e 344, ambos do NCPC. 10. Após, havendo preliminares, 

INTIME-SE a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000512-93.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR DEMELAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000512-93.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

BOLIVAR DEMELAS Vistos etc. 1. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em 

face de BOLIVAR DEMELAS, ambos qualificados nos autos. 2. Restando 

presentes os pressupostos processuais, recebo a inicial e, in continenti, 

passo a apreciar o pleito liminar. 3. Conforme disposto na lei de regência, 

ao deferimento da medida liminar é necessária a comprovação do negócio 

jurídico entabulado entre as partes, bem como da mora ou inadimplemento 

do devedor. 4. Verifico no presente caso que o requisito da comprovação 

do negócio jurídico entabulado entre as partes restou evidenciado, haja 

vista que o contrato de alienação fiduciária anuído pelo requerido 

encontra-se anexado à inicial. 5. Por sua vez, o requisito da mora não 

restou demonstrado, uma vez que consta no aviso de recebimento que a 

correspondência de notificação extrajudicial não foi entregue ao 

destinatário, posto que incompleto o endereço (ID n. 15792872). 6. Assim, 

não restando caracterizada a mora, o indeferimento do pleito liminar é 

medida a ser imposta. 7. Este é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – 

CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO 

NO CONTRATO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES - 

DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação 

fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial, por meio de cartório de 

títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a 

notificação pessoal. (TJ/MT AgR 134050/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, 

Publicado no DJE 07/10/2016).” 8. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 

9. CITE-SE a parte requerida para contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia nos termos dos 

artigos 307 e 344, ambos do NCPC. 10. Após, havendo preliminares, 

INTIME-SE a parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-06.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SIMON - EPP (REQUERENTE)

MAGNUM MORAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA EMANUELLE CORREIA KOTVISKI (ADVOGADO(A))

ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010152-06.2015.8.11.0020. REQUERENTE: RENAN SIMON - EPP 
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REQUERIDO: ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA Vistos. 1. 

INTIME-SE a parte reclamante pessoalmente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao depósito efetuado na movimentação nº 

7112460, bem como, quanto ao pedido de extinção, sob pena de 

concordância tácita. 2. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010082-18.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MANZALE DE MACEDO (EXEQUENTE)

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

ONDINO RODRIGUES LIMA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010082-18.2017.8.11.0020. EXEQUENTE: RODRIGO MANZALE DE 

MACEDO EXECUTADO: ONDINO RODRIGUES LIMA NETO Vistos. 1. No 

presente caso, a parte reclamante requereu a Execução de Sentença - 

procedimento executório, por quantia certa (art. 523 do NCPC), que 

depende de intimação, cuja penhora só será realizada em caso de não 

pagamento do débito, depois de decorrido prazo de 15 (quinze) dias, a 

partir do qual se imporá multa de 10% sobre a condenação pela falta de 

pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte executada para pagar o 

valor do débito fixado na sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), podendo impugnar a 

execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 do NCPC, e cumprir a 

obrigação de fazer ali estabelecida. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 

1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 3. Intimem-se. 4. CUMPRA-SE. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-55.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI (ADVOGADO(A))

JAQUES ALVES SOARES (EXEQUENTE)

JAQUELYNE ALVES SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE BRITO VALVERDE (EXECUTADO)

ALEXANDRE PEREIRA VALVERDE (EXECUTADO)

IVANILDA DE BRITO VALVERDE (EXECUTADO)

IVANILDA DE BRITO VALVERDE - ME (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) dos Exequentes 

intimados da audiência preliminar designada no Juízo DEPRECADO(CP n. 

8017160-80.2018.811.0003 - PROJUDI), conforme documento ID 

16048937.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-40.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA MAKSOELMA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010087-40.2017.8.11.0020 REQUERENTE: MARIA MAKSOELMA BORGES 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que, por motivos de 

falha na prestação dos serviços contratados, sua linha telefonia foi 

cancelada sem prévio aviso pela parte reclamada. Em sua contestação, a 

reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados na exordial por 

ausência de pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil, 

uma vez que não houve falha na prestação de serviço. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A parte autora, embora informando o 

pagamento de sua fatura no mês de janeiro de 2017, deixou de acostar o 

devido comprovante de pagamento. Dessa forma, fica afastada a aludida 

falha na prestação de serviços pela parte reclamada em bloquear os 

serviços de linha telefônica da autora, uma vez que não estão presente 

indícios de pagamento da mesma. Assim, forçoso caminhar a demanda 

pela sua improcedência, pois não há sequer documento hábil que 

apontasse a impossibilidade da autora em usufruir do serviço prestado 

pela ré. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei 

nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 1. HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-28.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

SUELY DA COSTA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010200-28.2016.8.11.0020 REQUERENTE: SUELY DA COSTA DUARTE 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. A autora alega que foram cobrados 

diversos valores ao longo da contratação junto a reclamada de forma 

indevida, trazendo-lhe prejuízos financeiros. Em sua defesa, em síntese, a 

reclamada se isenta de responsabilidade, não merecendo outro caminho 

senão a improcedência. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está prejudicada, dada a 

inépcia da inicial. Em que pese o postulado pela parte autora, resta 

evidente que pleiteia contra reclamada diversa. Note-se que dos próprios 

documentos acostados à petição inicial, bem como com a contestação se 

aduz que as cobranças são concernentes a empresa diferente da ré. 

Dessa forma, ex officio decreto a ilegitimidade passiva arguida pela 

reclamada, por se tratar de parte diversa e 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-77.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 167 de 320



1000138-77.2018.8.11.0020. REQUERENTE: TEREZINHA MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que sofreu descontos não autorizados no recebimento de seu 

benefício, o que lhe trouxe danos diversos. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes, alegando que a demanda deve ser julgada totalmente 

improcedente. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a preliminar de 

decadência por não vislumbrar a ocorrência deste instituto. Vencida a 

preliminar, passo pois a análise de mérito. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a origem dos débitos, demonstrando por meio 

do contrato, demonstrado de operações e outros, que a contratação fora 

legitima. Destarte, com razão a requerida, vez que, para paralisar os 

descontos ditos indevidos, necessário será o devido pagamento das 

obrigações. No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante 

da inadimplência da parte autora, não pode agora neste juízo requerer a 

devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. 

Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência dos pedidos. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor, caso haja o inadimplemento. 

Ademais, no momento da contraposição dos argumentos da parte autora, 

a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a 

condenação da parte autora por ter ingressado com a presente ação, 

sabedora de que devia a parte ré a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum 

tempo a parte reclamante quitou de forma regular a prestações 

contratadas, sendo-lhe impossível neste momento alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Por fim, após a contestação apresentada, bem como o 

conjunto de documentos que demonstraram a licitude da cobrança, a parte 

autora formulou pedido de desistência, o qual não pode ser aceito em 

razão da economia e celeridade processual, pois a causa está 

completamente apta ao julgamento de mérito. Assim, merece guarida o 

pedido realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com 

escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte 

reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REVOGO a liminar outrora concedia, REJEITO a preliminar arguida, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizado desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-14.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELY MARCOS FERREIRA (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010134-14.2017.8.11.0020 REQUERENTE: ELY MARCOS FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A autora alega que é consumidor de 

energia elétrica fornecida pela Reclamada, via da Unidade Consumidora nº 

156958. Aduz ainda que após a oscilação na rede elétrica no dia 11 e 

13/02/2017, o aparelho CPU “Computador Bitway Intel”, deixou de 

funcionar. Ao final, requer o ressarcimento a título de danos materiais e 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sua contestação, a 

reclamada de forma preliminar requer a incompetência do juizado especial 

em razão da complexidade da causa, bem como no mérito pugnou pela 

incapacidade do autor em provar os danos sofridos, o que resulta na 

improcedência do pedido autoral. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. No que concerne a 

preliminar de mérito arguida pela parte ré, pugnando pela extinção sem 

resolução do mérito em razão da complexidade da causa, esta não 

merece prosperar, haja vista que as partes apresentaram documentos 

capazes de trazer inteiro convencimento sem a necessidade de outras 

provas técnicas. Portanto, rejeito a preliminar suscitada. Superada a 

presente preliminar, passo a análise do mérito. A autora alega que é 

consumidor de energia elétrica fornecida pela Reclamada, via da Unidade 

Consumidora nº 156958. Aduz ainda que após a oscilação na rede elétrica 

no dia 11 e 13/02/2017, o aparelho CPU “Computador Bitway Intel”, deixou 

de funcionar. Em sua contestação, a reclamada de forma preliminar requer 

a incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa, 

bem como no mérito pugnou pela incapacidade do autor em provar os 

danos sofridos, o que resulta na improcedência do pedido autoral. Pois 

bem, primeiramente, instar consignar que a relação travada nestes autos é 

uma relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. No que tange ao dano apresentado no 

aparelho constante na residência da parte autora, ressalto que o mesmo 

trouxe aos autos laudo confeccionado por técnico, o qual atesta a 

impossibilidade de conserto do bem. Dessa forma, dada a impossibilidade 

em realizar o conserto do bem, é imprescindível que a parte reclamada 

arque com os prejuízos sofridos pela oscilação e quedas da energia, 

trazendo danos ao aparelho. Assim, deve ser a parte autora ressarcida 

quanto ao valor despendido com a CPU – “Computar Bitway Intel”, no valor 

de R$ 1.348,99 (Mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove 

centavos). Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que não há 

que se falar em dano moral, vez que houve sim contratação de crédito, 

tendo havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, 

vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. 

Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o 

dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente 

caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão 

vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo 

emocional à parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à 
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Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar de 

mérito arguida pela parte reclamada, bem como JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto CONDENO a 

reclamada a ressarcir a parte autora o valor de R$ 1.348,99 (Mil trezentos 

e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), a título de danos 

materiais, devidamente corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados a partir do evento danoso, sumula 43 do STJ c/c 

art. 398 do CC, o qual defino a data de 13/02/2017. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-96.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010135-96.2017.8.11.0020 REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Trata-se de Reclamação 

Cível por meio da qual a parte autora alega que teve seu nome negativado 

indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada sem que 

tivesse qualquer débito em aberto. Requer, ao final, a retirada de seu 

nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declaração de 

inexistência dos débitos e indenização por danos morais. A promovida 

apresentara contestação, requerendo, em síntese, que sejam julgados 

improcedentes todos os pedidos formulados na peça vestibular haja vista 

que não restou comprovada qualquer conduta que possa ser considerada 

ilícita, ou qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais como pleiteado. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar suscitada, uma vez que nos juizados 

especiais em dispensabilidade de pagamento de custas, apenas 

prescindíveis no âmbito recursal. Ressalto que a relação travada nestes 

autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. Atesto que apesar dos documentos 

carreados aos autos pela parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia 

do contrato firmado entre as partes, sendo impossível receber as telas 

sistêmicas anexadas aos autos, vez que são provas unilaterais. Ademais 

disso, quanto à adução da reclamada de que não há que se falar em dano 

moral, vez que houve sim contratação de crédito, tendo havido 

inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, vejo que 

apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. Contudo, da 

simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o dever de 

indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente caso, não 

restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão vejamos. Ora, a 

situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à 

parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, 

não há descrição do suposto constrangimento experimentado pelo 

consumidor. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. 

Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em débitos 

preexistentes, sendo-lhe impossível conceder danos morais, conforme 

orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência dos 

débitos correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a 

que a requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição 

ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da 

homologação desta. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-06.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA PEIXOTO GOMES (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010292-06.2016.8.11.0020 REQUERENTE: MARINA PEIXOTO GOMES 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, A parte autora alega que possui uma 

linha telefônica junto à reclamada, onde, sem sua autorização, fora 

realizada a contratação de um serviço denominado “jogada musical”, 

razão pela qual requer o cancelamento dos serviços não contratados, 

bem como indenização por danos morais. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito as preliminares suscitadas 

pela parte reclamada, uma vez que o comprovante de residência está em 

nome da genitora da reclamante, bem como não há custas processuais em 

sede de primeiro grau nos juizados especiais. A parte autora alega que 

possui uma linha telefônica junto à reclamada, onde, sem sua autorização, 

fora realizada a contratação de um serviço denominado “jogada musical”, 

razão pela qual requer o cancelamento dos serviços não contratados, 

bem como indenização por danos morais. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. Pois bem, primeiramente, instar consignar que a relação travada 

nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que houve 

sim contratação de serviços, vejo que apenas há aduções, sem qualquer 

tipo de comprovação. As telas apresentadas na contestação não fazem 

prova das contratações que aqui se discute. O que se demonstra ali é um 

cadastro, não havendo a certeza de que foi a parte reclamante quem 

procedeu àquelas. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da 

ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E 

no presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Em que pese a presente demanda se tratar de relação de 

Consumo, aplicável, portanto, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do 

CDC), em nenhum momento a parte autora comprovou a numeração de um 

único protocolo de atendimento quanto ao suposto pedido de 

cancelamento do serviço não contratado. Ora, os deveres de boa-fé e 

lealdade contratual não estão restritos à reclamada, e sim a ambas as 

partes. Mutatis mutandis, serve-se deste escólio jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005726989, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005726989 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 

08/10/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/10/2015). Portanto, a situação narrada não faz presumir 

a ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que, 

hipoteticamente, tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não 

há descrição do suposto constrangimento experimentado pelo 

consumidor. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da parte postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. E 

ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa 

Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso 

análogo, já decidiu que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 

do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). Assim, como a 

parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

materiais e morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência destes pedidos. Nesta senda é impossível 

acolher o pedido de devolução na forma dobrada dos valores cobrados 

em outras faturas, uma vez que a parte reclamante deixou de proceder a 

juntada das faturas, relatório de pagamentos, extrato de cobrança de 

saldo referente aos períodos que alega a cobrança indevida. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REJEITO as preliminares suscitadas, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto CONDENO a 

reclamada a promover, em definitivo, o cancelamento da “jogada musical”, 

relativamente ao contrato objeto destes autos, sob pena de multa de R$ 

100,00 (cem reais) por cobrança indevida realizada posteriormente à 

intimação da homologação desta decisão, a ser comprovada pela parte 

reclamante em sede de cumprimento de sentença. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-13.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. VISNIESKI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

MARINA CAROLINE DE OLIVEIRA RESENDE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000054-13.2017.8.11.0020 REQUERENTE: N. R. VISNIESKI & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: LUCAS BARBOSA DA SILVA Vistos. A parte autora 

alega que possui um credito de R$ 2.334,65 (dois mil trezentos e trinta e 

quatro reais e sessenta e cinco centavos) a receber da reclamada em 

razão das notas fiscais de vendas de produtos. Em contestação, a 

reclamada difere do valor proposto, aduzindo ter quitado a dívida por 

intermédio do acordo realizado junto ao processo trabalhista movido entre 

os demandantes na seara trabalhista. É o sucinto relatório. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Em que pese a alegação da parte ré de que o acordo 
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realizado na esfera trabalhista deu ampla e irrestrita quitação de todos as 

verbas e/ou direitos advindos da relação trabalhista, ficou claro que as 

notas fiscais não têm relação com o vínculo empregatício contraído pelo 

reclamado. Dessa forma, com base na alegação da reclamada, sem que 

demonstrasse por qualquer outra via documental o adimplemento dos 

produtos adquiridos, imperiosa a sua condenação no valor de R$ 2.334,65 

(dois mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). 

Assim, tenho que uma vez afirmado pela parte autora o não recebimento 

do credito, cumpria a ré provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da primeira, nos termos do 

artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, 

com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante 

o valor de R$ 2.334,65 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais e 

sessenta e cinco centavos), a título de cobrança, a ser acrescido de juros 

de 1% a.m. incidente desde o vencimento da última nota emitida (09/04/15) 

conforme planilha de cálculo (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária desde a citação. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-97.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE DE OLIVEIRA LANCELLOTTI (ADVOGADO(A))

VALDIR DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010025-97.2017.8.11.0020 REQUERENTE: VALDIR DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos. O autor alega o descumprimento do contrato de consorcio 

firmado com a reclamada, requerendo assim a rescisão do termo, bem 

como as devidas indenizações. Em sua defesa, em síntese, a reclamada 

se isenta de responsabilidade, invocando que o autor pleiteia 

descabidamente em seu desfavor. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. A análise do mérito está prejudicada, 

dada a inépcia da inicial. Ex officio, aponto a impossibilidade de que no 

âmbito dos juizados especiais se realize pedido genérico, a ponto de que 

seja prolatada sentença ilíquida. Isto por que, o autor realiza o seguinte 

postulado: 41. Que seja extinto referido contrato, e que sejam restituídas 

as parcelas já adimplidas ao consorciado, em dobro, de forma imediata, 

com esteio no artigo 51 do CDC dos seguintes valores: R$ 655,42 

(seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) + o total 

de parcelas já adimplidas na quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais) + R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais) referente a taxa de 1% 

(um por cento) de adesão, taxa administrativa; fundo de reservas todas 

devidamente corrigidas. Note-se que claramente o pedido deixa de trazer 

liquidez necessária, uma vez que da data do ingresso com a demanda o 

autor já havia efetuado o pagamento de diversas parcelas, as quais busca 

a repetição, bem como de taxas, juros que alega ilegais. Nesse sentido 

transcrevo o seguinte julgado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PEDIDO 

DEMASIADAMENTE GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE 

SENTENÇA ILÍQUIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. 

No âmbito dos Juizados Especiais o processo será instaurado mediante 

apresentação de pedido, oral ou escrito, do qual constarão, dentre outras 

coisas, seu objeto e valor. 2. É expressamente vedada a formulação de 

pedido genérico, de modo a se evitar a prolação de sentença ilíquida (art. 

38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95). 3. No caso dos autos é patente a 

falta de liquidez do pedido formulado, a exigir a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, por falta de condições de prosseguimento do feito. 4. 

EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 5. Condeno a recorrente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de 

gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 1.060/52. (TJ-DF - ACJ: 20141210050373, 

Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 16/06/2015, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2015 . Pág.: 376). Ainda, percebe-se 

que, numa interpretação analógica do dispositivo, o novo Código de 

Processo Civil busca eliminar tais erros contidos na petição inicial daquele 

que postula em desfavor de instituições bancarias e afins. Transcrevo o 

art. 330, §2º do CPC: A petição inicial será indeferida quando: (...); § 2º 

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. Dessa forma, impossível a análise de mérito da 

causa, uma vez que não se vislumbra requisitos necessários para que 

assim ocorra. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte 

autora nos termos do art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-22.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA DE ASSIS CARNEIRO (REQUERENTE)

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BROCK (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000739-22.2018.8.11.0008 Valor da causa: $16,907.56 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: THAINA DE ASSIS CARNEIRO 

Endereço: Rua Goiás, esquina com a Avenida Jose Antônio de F, S/N, 

CASA, CENTRO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: EDUARDO BROCK Endereço: Rua Antônio Hortolani, 240, 

Escritório de Contabilidade Minerva, Centro, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78300-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - 

J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 27/11/2018 Hora: 14:00. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 
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audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 22 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Campo Novo do Parecis

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000808-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER CROPSCIENCE LTDA (REQUERENTE)

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR EICHELT (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000817-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MENGARDA (REQUERIDO)

CLOVIS MORALES PESTANO (REQUERIDO)

LEOMAR DIONISIO PEDRINI (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000877-57.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO MORADA DOS NOBRES LTDA - ME (REQUERENTE)

DEIRDRE DE AQUINO NEIVA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA BARRETO CARVALHO (ADVOGADO(A))

LUCAS BARROS BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR QUIRINO NAVES (REQUERIDO)

MARCONDES SARTOR (ADVOGADO(A))

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000815-17.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

DENIZE MENDES DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO GRASSESCHI PANICO (REQUERIDO)

FABIO MALAGOLI PANICO (ADVOGADO(A))

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000912-17.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BALBINO FALCAO (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por 

meio de seu procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do 

sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000449-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS BONMANN (REQUERIDO)

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (ADVOGADO(A))
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ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos face o teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000665-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO VERDE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

FERNANDO SCAFF ANTONINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY WALMOR SCHRODER (REQUERIDO)

JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER (REQUERIDO)

PANTANAL 3 RIOS TURISMO E HOTELARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos face o teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000647-15.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZEMI PEREIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos face o teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000694-86.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES (ADVOGADO(A))

FRANCISMAR SANCHES LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (REQUERIDO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento a norma 2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e 

artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 

56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se 

nos autos face o teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., 

requerendo o que entender pertinente.

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 012/2018/DF - Torna público o gabarito provisório do Teste 

Seletivo realizado em 21.10.2018, a saber:

* O Edital n.º 012/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000975-39.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. D. S. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

para intimar a Defensoria Pública, acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 14/128/2018, às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000576-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

VAGNER FREITAS PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, por intermédio de seu advogado, para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 27/11/2018, 

às 13:00 horas (artigo 334, § 3º, do NCPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA (ADVOGADO(A))

INGRIDY RAFAELLA SILVA TRINANES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000777-36.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Arquive-se o 

feito, pois já certificado o trânsito em julgado. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 19 de outubro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001935-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA IVO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA Intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 04/12/2018, às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-51.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS GARCIA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 17/12/2018, 

às 14h20min, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo 

Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000379-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (AUTOR(A))

ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores de Propriedade Privada (RÉU)

 

Vistos, etc. Tendo em vista a manifestação da parte autora (id15463396), 

informando que sua propriedade se encontra integralmente livre de 

pessoas e coisas, inclusive com a posse direta do imóvel reintegrada, a 

extinção do presente feito por perda do objeto é medida que se impõe. 

Desta forma, houve a perda do objeto do presente feito, assim DETERMINO 

QUE SEJA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

inciso VI do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Com o 

trânsito em julgado, independente de novas deliberações, arquive-se. 

Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000203-45.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI CASSIANO SOBRINHO (REQUERENTE)

VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO (REQUERENTE)

GUILHERME LEITE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, com guarda e 

alimentos, proposta por VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO e 

WANDERLEI CASSIANO SOBRINHO, ambos devidamente qualificados na 

exordial. Alegam em síntese, os requerentes, que se casaram em 14 de 

janeiro de 2011 pelo regime de Comunhão Parcial de Bens. Consta no 

acordo a partilha amigável dos bens e dívidas adquiridas durante o 

matrimônio, bem como tiveram 01 filha, Lizzie Alejandra Ferreira Sobrinho, 

com 07 (sete) anos de idade. Pleiteiam o Divórcio Direto Consensual posto 

estarem separados de fato, requerendo, portanto, a homologação por 

sentença do acordo entabulado na inicial quanto ao divórcio, guarda dos 

filhos menor e visitas. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou 

pela homologação do acordo. É o relatório. Fundamento. Decido. Cuida-se 

de Ação de Divórcio Consensual, com guarda e alimentos, proposta por 

VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS SOBRINHO e WANDERLEI 

CASSIANO SOBRINHO, ambos devidamente qualificados na exordial. 

Compulsando os autos, verifico que não há nenhuma irregularidade ou 

vício processual a ser sanado preliminarmente, motivo pelo qual, passo de 

imediato, a decidir sobre o mérito. Face ao desejo de dissolver o 

casamento manifestado por ambas as partes, de acordo com o art. 226, § 

6º da Constituição Federal e, contando o pedido com a concordância do 

Ministério Público, JULGO PROCEDENTE a ação para decretar o divórcio do 

casal, extinguindo o vínculo matrimonial, HOMOLOGANDO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado 

entre as partes, com relação a guarda e visita aos filhos menores. Por 

consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve. A requerente voltará usar o nome de 

solteira, qual seja VALQUÍRIA FERREIRA DOS SANTOS. Oficie-se o 

Cartório competente para as averbações necessárias. Custas pelos 

autores. Após cumprida as determinações supra, arquivem-se os autos, 

mediante as baixas necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000271-92.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS (ADVOGADO(A))

MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA - ME - EPP (AUTOR(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 187428/2018 Autos de Origem: 

1000271-92.2018.8.11.0029 PJE Solicitante/Requerente: Mundial 

Rolamentos Ltda EPP Solicitado/Requerido: Ataíde Garcia de Carvalho 

Junior . CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado 

de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob o nº 187428/2018 e 

designada Sessão de Conciliação/ Mediação para o dia 23 de outubro de 

2018 às 14h00min.(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade 

de Origem para as providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 

11 de agosto de 2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora 

Judiciária do CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BANDEIRA GROFF (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

FABIO ROBERTO UCKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA (ADVOGADO(A))

HELAYNE BALBINOT (REQUERIDO)

WELDER CRISTIAN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Antes de analisar o pedido de tutela antecipada, determino a 

intimação da parte requerida, por meio de seu advogado, para que informe 

nos autos se persiste a informação de eventual mudança da família, 

conforme fora informado no estudo realizado. Após, conclusos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000270-10.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PANAZZOLO (REQUERIDO)

 

Vistos, Trata-se de ação de busca e apreensão movida por SICREDI 

ARAXINGU em face de RODRIGO PANAZZOLO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em id 15464804, as partes informaram que 

entabularam acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação e a 

suspensão da Execução até o cumprimento integral do avençado. Decido. 

Ex positis, HOMOLOGO o acordo de id 15464804 firmado entre as partes 

e, via de consequência, determino a suspensão do feito até 01 de março 

de 2021, ou até a manifestação das partes, na forma do art. 922 do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme avençado entre 

as partes. Intimem-se as partes e após, encaminhem-se os autos ao 

arquivo provisório, até a data supramencionada ou até ulterior 

manifestação das partes. Às providências. Cumpra-

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20441 Nr: 1164-18.2009.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, Itau XL Seguros Corporativos s/a
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245/MT, Edyen Valente Callepis - 

OAB:8767/MS, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT, Giancarlo João Fernandes - OAB:14470-A, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, Murilo Espinola 

de Oliveira Lima - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062 OAB/MT.

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos ao 

exequente para que se manifeste acerca da petição do executado de fls. 

686, no prazo legal.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 79/2018 – DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

 Artigo 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão dos Oficiais de Justiça, que 

deverão auxiliar os Juízes das Varas e Juizado Especial Cível e Criminal, 

DEVENDO PERMANECER NO RECINTO DO FÓRUM durante o expediente no 

mês de NOVEMBRO/2018, na forma abaixo discriminada:

 Dia 5/11/2018 – segunda-feira- Silvio Francisco Pillon

 Dia 6/11/2018 – terça-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

 Dia 7/11/2018– quarta-feira – Elaine Caso

 Dia 8/11/2018– quinta-feira- Girlei Inês Trentin

 Dia 9/11/2018– sexta-feira– Elson Henrique de Almeida

 Dia 12/11/2018 – segunda-feira - Edivaldo Pedro dos Santos

 Dia 13/11/2018 – terça-feira – Josué Pereira dos Santos

 Dia 14/11/2018– quarta-feira– Silvio Francisco Pillon

 Dia 19/11/2018 – segunda-feira – Adalberto Alves de Lima Filho

 Dia 21/11/2018 – quarta- feira – Girlei Inês Trentin

 Dia 22/11/2018 – quinta-feira - Edivaldo Pedro dos Santos

 Dia 23/11/2018 – sexta-feira - Elson Henrique de Almeida

 Dia 26/11/2018 – segunda-feira- Josué Pereira dos Santos

 Dia 27/11/2018 – terça-feira- Silvio Francisco Pillon

 Dia 28/11/2018 – quarta-feira- Adalberto Alves de Lima Filho

 Dia 29/11/2018 – quinta-feira- Elaine Caso

 Dia 30/11/2018 – sexta-feira- Girlei Inês Trentin

 Artigo 2º REMETA-SE cópia aos senhores plantonistas, à Presidência da 

OAB/MT, à Procuradoria-Geral de Justiça, à Defensoria Pública Estadual e 

à Delegacia de Polícia Civil, dando-se ciência desta, aos serventuários da 

justiça.

 Chapada dos Guimarães/MT, 18 de outubro de 2018

 Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º80 /2018 – DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

Artigo 1º ESTABELECER a Escala de Plantão dos servidores da Central de 

Administração do Foro que deverão auxiliar os Juízes das Varas durante 

o Plantão Regional, estabelecido no Provimento nº 001/2013/CM, artigo 11 

§ 1º e artigo 12, durante o mês de NOVEMBRO/2018 na forma abaixo 

discriminada:

 Dia 1/11/2018–QUINTA-FEIRA-EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

 Dia 2/11/2018–SEXTA-FEIRA- EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

Dia 3/11/2018 – SÁBADO – EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

 Dia 4/11/2018 - DOMINGO – EDITHE BENEDITA DE SIQUEIRA

Dia 10/11/2018 – SEXTA-FEIRA – ANTONIO BRAZ SPOLTI

 Dia 11/11/2018 – SÁBADO – ANTONIO BRAZ SPOLTI

 Dia 15/11/2018 – QUINTA-FEIRA– MÁRCIO LIMA PEREIRA

 Dia 16/11/2018– SEXTA-FEIRA – MÁRCIO LIMA PEREIRA

 Dia 17/11/2018 – SÁBADO – MÁRCIO LIMA PEREIRA

 Dia 18/11/2018 – DOMINGO– MÁRCIO LIMA PEREIRA

 Dia 20/11/2018 – TERÇA-FEIRA – MÁRCIO LIMA PEREIRA

 Dia 24/11/2018 – SÁBADO – BENJAMIN DUARTE M. NETO

 Dia 25/11/2018 – DOMINGO- BENJAMIN DUARTE M. NETO

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

Artigo 2º REMETA-SE cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

dando-se ciência desta ainda, aos serventuários da justiça plantonistas.

 Chapada dos Guimarães/MT, 18 de outubro de 2018

Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

Termo de Cessão e Doação nº05/2018-DF

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 9279 Nr: 54-72.2004.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Soares de Oliveira, Airton Rodrigues de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:7637/MT

 Nos termos do Art. 152, VI, do Código de Processo Civil, Art. 3° do Código 

de Processo Penal, Provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, 

remeto estes autos para seja intimado(a) o(a) advogado(a) do(a) 

acusado(a) para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais 

escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65780 Nr: 1585-47.2014.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELF, Nancielen Kruczewiski de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Souza Ponce - OAB:9202, 

Humberto Nonato dos Santos. - OAB:3.286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:9202, Humberto Nonato dos Santos. - OAB:3.286-A, JAN 

BUHATEM NETO - OAB:164980, VITOR DE LIMA YAMANE - 

OAB:RJ177540

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos, bem como intimação da parte requerida para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da proposta de 

honorários de fls. 115.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32409 Nr: 1796-59.2009.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmar Floriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Minarini Neto, Reinaldo Minarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Alves Barbosa - 

OAB:4945MT, Jorge Botega - OAB:1984 - MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10177, Claudia Infantino Martins - OAB:10177

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fl. 283.

2ª Vara
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000899-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

MARIA IRENE DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado(a), via DJE, da audiência designada para tentativa 

de Conciliação no dia 11 de Dezembro de 2018, às 16:30 horas, a 

realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 22 de Outubro de 2018 Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000739-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

BENEDITA ELENIR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES 2ª VARA CÍVEL DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA 

DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCO ANTONIO 

CANAVARROS DOS SANTOS PROCESSO n. 1000739-71.2018.8.11.0024 

Valor da causa: $47,700.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

BENEDITA ELENIR DA SILVA Endereço: Rua Boa Vista, 2, Quadra 5, Sol 

Nascente, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 POLO 

PASSIVO: Nome: HORING & CIA LTDA - EPP Endereço: AVENIDA ANDRÉ 

ANTÔNIO MAGGI, 5742, - DE 5416 A 6426 - LADO PAR, JARDIM DAS 

VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 78552-271 Procedo a intimação da parte 

requerente, por meio de seu advogado(a), via DJE, da audiência 

designada para tentativa de Conciliação no dia 13 de Dezembro de 2018, 

às 16hs00min, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 22 de Outubro de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-98.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

EDIVALDO PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABEL ALBINO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

TARCISIO DAVID MENDES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de outubro de 

2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEIDIANE CORREA DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-14.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

JOAO MOREIRA DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010370-95.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA (ADVOGADO(A))

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

RONIELLY DA GUIA RODRIGUES VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J & K JOIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para se manifestar nos presentes autos, no 

prazo de 10 dias, interesse no prosseguimento do feito, e, caso haja 

interesse, apresentar a atualização do débito e o endereço atualizado da 

parte executada. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 23/2018-CA -Torna público o GABARITO PRELIMINAR da prova 

de Credenciamento de Conciliador para a Comarca de Colider-MT, aplicada 

no dia 21/10/2018

* O Edital n° 23/2018-CA completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001079-60.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ROSENDO SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1001079-60.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)

(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao 

recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de Justiça, 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências 

(ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”. COLÍDER, 22 de outubro de 2018. Patrícia Novaes 

Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001166-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALFREDO FARIAS (EXECUTADO)

ROGERIO TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1001166-16.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)

(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao 

recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de Justiça, 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências 

(ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando 

nos autos, salientando que a diligência depositada nos autos não é 

suficiente para o cumprimento da determinação judicial, eis que trata-se de 

dois endereços distintos. COLÍDER, 22 de outubro de 2018. Patrícia 

Novaes Costa Dominguez Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001157-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUEVERTON VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

JOSELEITO VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1001157-54.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)

(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao 

recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de Justiça, 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências 

(ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando 

nos autos, salientando que deverão ser depositadas 02 (duas) diligências 

para o perímetro rural eis que os requeridos residem em endereços 

distintos. COLÍDER, 22 de outubro de 2018. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000746-11.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VICENTE DO AMARAL JUNIOR (REQUERENTE)

SIMONI REZENDE DE PAULA (ADVOGADO(A))

ARYANE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000746-11.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

ARYANE MARTINS DA SILVA, WILSON VICENTE DO AMARAL JUNIOR 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de divórcio consensual c.c. 

pedido de homologação de partilha de bens e dívidas proposta por 

ARYANE MARTINS DA SILVA e WILSON VICENTE DO AMARAL JUNIOR, 

ambos devidamente qualificados na inicial. Segundo os requerentes, 

casaram-se no dia 04/04/2015 sob o regime da comunhão parcial de bens. 

Mas, por incompatibilidade de personalidade, houveram por bem pôr fim ao 

relacionamento. Do relacionamento não tiveram filhos. A cônjuge virago 

não adotou o sobrenome do cônjuge varão, razão pela qual não há falar 

em alteração e, pelo fato de ser economicamente ativa, renuncia ao direito 

de receber alimentos do cônjuge varão. Quanto à partilha de bens, o 

requerente ficará com 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, 

ano/modelo 2013/2013, cor preta, placa OBL-8252, CRLV nº 

012891972033, registrada em nome de Gustavo Luiz G. do Amaral, no 

valor estimado de R$ 5.055,88 (cinco mil e cinquenta e cinco reais e 

oitenta e oito centavos), e 01 (um) automóvel GM Prisma MXX, flex, 

ano/modelo 2010/2010, cor verde, placas ENV-5499, registrado em nome 

de Danielle Garcia Santana Cavalcante, no valor estimado de R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais). Assume ele ainda a integralidade das dívidas do 

casal existentes no valor de R$ 7.055,88 (sete mil e cinquenta e cinco 

reais e oitenta e oito centavos). De outro lado, a requerente recebeu a 

cota parte dos bens em espécie no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e 

demais dívidas já foram partilhadas amigavelmente. Daí requerem a 

concessão da gratuidade da justiça e a homologação do divórcio, da 

partilha dos bens e da dívida, expedindo-se o respectivo mandado de 

averbação. Acostados à inicial vieram os documentos, a certidão de 

casamento, as procurações e declarações de hipossuficiências dos 

requerentes. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça É de se 

conceder os benefícios da gratuidade da justiça, com base nos 

documentos juntados no Num. 13032556 - Pág. 1 e Num. 13032569 - Pág. 

1, recibo de pagamento de salário da parte requerente, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. II.2 - Do mérito 

As partes são legítimas, estando presentes os pressupostos processuais 

e as condições da ação. No respeitante, vale mencionar que a Emenda 

Constitucional 66/2010 deu nova redação ao parágrafo 6º, do art. 226, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao dispor apenas 

que “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. Destarte, 

deixaram de existir os requisitos obrigatórios, anteriormente exigidos pelo 

art. 1.580 do CC, para a decretação do divórcio, quais sejam, prévia 

separação judicial por mais de um ano ou comprovada separação de fato 

do casal por mais de dois anos. Nesse sentido, o magistério de Rodrigo da 

Cunha Pereira: “A Emenda Constitucional nº 66/2010, ao dar nova redação 

ao artigo 226, § 6º, eliminou o requisito do lapso temporal para se requerer 

o divórcio, seja na forma litigiosa ou consensual, além de extirpado o 

requisito da prévia separação judicial para o divórcio e a discussão de 

culpa”. Portanto, diante da expressa manifestação de pôr fim ao 

matrimônio por parte dos postulantes, a espelhar a alongada realidade de 

fato, não comportando o processo outras indagações, nada há a 

impossibilitar a decretação do divórcio. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, com base nos 

documentos juntados no Num. 13032556 - Pág. 1 e Num. 13032569 - Pág. 

1, recibo de pagamento de salário da parte requerente, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88; b) 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e DECRETO o divórcio de ARYANE MARTINS DA SILVA e WILSON 

VICENTE DO AMARAL JUNIOR e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Custas, 

despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas partes e, 

nada dispondo nesse sentido, deverão ser tais encargos divididos 

igualmente, na previsão do art. 90, § 2º, do NCPC. Porém, beneficiárias da 
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justiça gratuita, tais valores ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da 

respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do referido Estatuto 

Processual Civil. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a 

intimação das partes. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Após o 

trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem 

necessários para a averbação junto ao cartório competente, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 19 de outubro 

de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000870-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AURITA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1000870-91.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “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: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, 

a análise do pedido de tutela de urgência. Além disso, em se tratando de 

pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada dos 

mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. É 

que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 16 de outubro de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001578-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001578-78.2017.8.11.0009. AUTOR(A): MARIA DE 

LOURDES RODRIGUES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Inicialmente, salienta-se que, essa absurda política de o INSS 

lidar com números e não com a realidade das pessoas é lamentável e 

causa essa inaceitável situação inusitada, inclusive com modificação 

legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 9.°), de estabelecer prazo 

de validade nas decisões judiciais, cassando-as sumária e implicitamente 

na senda meramente administrativa. O que é flagrantemente 

inconstitucional. Em que pese haja decisão deste juízo concedendo à parte 

autora a antecipação dos efeitos da tutela, para implantação do benefício 

pleiteado, sem fixação de prazo para cessação, conforme Ofício do INSS, 

este já estabeleceu prazo futuro para sua cessação. Ou seja, 

contrariando ordem judicial, pois a ordem judicial era para que o benefício 

fosse mantido até decisão contrária deste Juízo. Pois bem, nos termos do 

§ 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, “sempre que possível, o ato de 

concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, 

deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício”. No entanto, é 

fato, que não é possível a fixação de prazo para cessação de benefícios, 

pelo Poder Judiciário, em casos como o do presente feito, que dependem 

da realização de perícia médica pelo respectivo expert, pois, apesar de o 

Juiz não estar adstrito à conclusão do laudo médico a ser apresentado, 

podendo se convencer de outros elementos coligidos autos, não há 

dúvida que àquele (laudo pericial) é que poderá trazer com mais certeza o 

tempo de duração do benefício. Desta feita, a liminar concedida deverá ser 

cumprida até a revogação desta ou até o término do processo, caso não 

seja mantida na sentença, sob pena de responsabilização cível e criminal. 

Portanto, atenta ao disposto no § 8º do art. 60, da Lei 8.213/91, DEFIRO o 

requerimento formulado à fl. 111, e, por consequência, OFICIE-SE o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas 

Judiciais, para que SE ABSTENHA de cessar o benefício concedido à 

parte autora em sede de tutela antecipada, mantendo-o até decisão 

contrária deste Juízo, sob pena de incurso em crime de improbidade 

administrativa, além de possível responsabilização cível e criminal. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Às providências. Colíder – MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010189-32.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FIORIO SIRONI (EXEQUENTE)

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER FRANCISCO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010189-32.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: FABIO FIORIO SIRONI 

EXECUTADO: VALTER FRANCISCO Vistos. As partes firmaram acordo no 

qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Proceda-se à baixa da restrição judicial 

no Registro Nacional de Veículos Automotores. Nos termos do art. 914 da 

CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Havendo interposição de recurso, observado o art. 

1.010, § 3°, do NCPC, que determina a remessa dos autos 

independentemente de juízo de admissibilidade, intime-se a parte recorrida 

para apresentar contrarrazões, e, após decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, REMETAM-SE os autos à Instância Superior, cumprindo-se 

as formalidades dos §§ 1º a 3º do aludido dispositivo legal. Do contrário, 

após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 19 de outubro de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000285-25.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

GENIS SOUZA DA HORA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000285-25.2018.8.11.0046 Vistos. 1 – Designo o dia 08 de 

Novembro de 2018, às 14:30 horas, para realização de audiência de 

instrução e julgamento. 2 – Intime-se o advogado da parte autora, via DJE, 

para que tenha ciência desta decisão e comprove nos autos a intimação 

das testemunhas arroladas sob pena de perder o direito à produção da 

prova testemunhal. 3 – Intime-se a procuradoria federal. 4 – P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT, 30 de setembro de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000287-92.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON ANTONIO REIMANN (RÉU)

JOAO LOPES GUERREIRO (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado (para a 

citação da parte requerida HILTON ANTONIO REIMANN), vez que os 

Correios não atendem na referida localidade, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010204-89.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEMERSON LUIZ MARTINS (ADVOGADO(A))

PEDRITO DE SOUZA AVILA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010204-89.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: PEDRITO DE SOUZA AVILA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. VISTOS. 1) Certifique o trânsito em julgado 

da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) Retifique-se 

no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC; 

3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua 

ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para 

efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o pagamento, além da 

correção monetária e juros, haverá acréscimo de multa e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, consoante o disposto 

no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se o devedor que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias e na ocasião 

já apresentar cálculo atualizado e CPF/CNPJ do executado. 6) Intime-se a 

parte vencida para que proceda com o recolhimento das custas 

processuais em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha 

ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 111/2018-DF

 O Exmo. Sr. Dr. Ednei Ferreira dos Santos, - MM. Juiz de Direito Diretor do 

Foro Em Substituição Legal da Comarca de Jaciara, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 resolve:

 Conceder ao Servidor Jozias Melo de Almeida - Oficia l de Justiça Efetivo 

desta Comarca, matrícula nº 3677, trinta (30) dias de Licença Prêmio, 

referente ao quinquênio de 20.05.2012 à 20.05.2017 , a serem usufruídos 

no período de 20.11 à 19.12.2018.

 Publique-se. Registre-se.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

Jaciara/MT, 18 de outubro de 2018.

 Ednei Ferreira dos Santos

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 Em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001859-94.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ROSA DE AQUINO - ME (EXECUTADO)

ADAO ROSA DE AQUINO (EXECUTADO)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001793-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO - ME (RÉU)

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002320-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

DANIEL DA COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROGERIO DE AVELAR (ADVOGADO(A))

TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE NELSON DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001653-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

ADVAIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

JOAO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002536-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

EDIVANIA MARIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002536-27.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

EDIVANIA MARIA DA SILVA RÉU: INSS Vistos etc. Firmada a competência 

deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 109 da 

Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no art. 

320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 

do CPC. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta nº 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio acidente, DETERMINO a realização de perícia antes 

da citação. Assim, em razão da suposta patologia que está acometido a 

parte requerente, nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 

2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro 

Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 10h00min. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 

28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os 

honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados 

pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada 

de cópia desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, assim como da expressa menção à necessidade de comunicação 

a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos, assim como, desde já, agende data 

para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial 

deverá responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é 

a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de 

subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

616.425.300-8, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002510-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS RODRIGUES (AUTOR(A))

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002510-29.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOSE MARTINS RODRIGUES RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Vistos etc. Trata-se de Ação de concessão de benefício 

previdenciário - auxílio-doença, ajuizada por JOSÉ MARTINS RODRIGUES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

qualificados nos autos. Alega o autor que sofre de artrose e sequelas de 

fraturas, o que o torna incapaz para o exercívio laboral, assim, percebia o 

benefício de aposentadoria por invalidez, que se prolongaria até 

01/03/2010, porém foi suspenso em 16/08/2018 pelo não atendimento da 

convocação realizada pelo Instituo réu. Dessa forma, requer, inicialmente, 

a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja 

imediatamente reestabelecido o benefício ao requerente e, no mérito, 

postula pela procedência dos pedidos, confirmando a tutela concedida, 

bem como, estabelecendo a data de pagamento do benefício como àquela 

da cessação do benefício (16/08/2018), além da parte ré arcar com o 

ônus sucumbenciais. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. I – 

Do pedido de concessão de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados 

Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na 

obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, 

Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo 

CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 

13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal 

finalidade da tutela provisória é abrandar os males do tempo e garantir a 

efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para 

redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do 

processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é 

inexorável que o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja 

repartido entre as partes, e não somente o demandante arque com ele. 

Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela 

provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a pronta 

asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada em 

cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. No caso dos autos, não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da incapacidade laborativa do requerente, não havendo 

por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo 

de dano (art. 300 do CPC). Ademais, dispõe o § 3, do artigo 300 do CPC: 

“A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A bem ver, em 

vista dos elementos trazidos aos autos, impõe-se a necessidade de ampla 

cognição, respeitado o devido processo legal - nada obstando eventual 

reanálise do pedido no curso do feito. Desta forma, INDEFIRO, neste 

momento processual, o pedido de concessão da tutela de urgência 

antecipada. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do §3º do Art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no Art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Visando maior celeridade ao 

deslinde da demanda, entendo ser favorável a realização da perícia 

médica previamente à citação da Procuradoria Federal Especializada. 

Assim sendo, 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), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 09h15min. Intime-se a parte autora, no endereço 

constante nos autos, para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus exames. 

Arbitro 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, atenta ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. O 

respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Com a 

juntada do laudo médico pericial, cite-se o réu, por remessa postal, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida 

mediante remessa postal dos autos, nos termos do Convênio firmado entre 

o TJMT e o INSS. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes 

termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal 

(ou o meio de subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? 

(02) A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? 

Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) 

A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência 

física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a 

doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio 

(estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há 

aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na portaria 

interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico 

médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, 

aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela continue a 

trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? 

(06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o 

exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o 

exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente 

ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Superado o prazo ventilado, 

CERTIFIQUE-SE. Com a chegada da contestação, intime-se o autor para 

impugnar, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 de outubro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MARQUES SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002514-66.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOAO PAULO MARQUES SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do § 3º do art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim 

como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma 

Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de fevereiro de 2019, às 

10h15min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

91/613.450.436-3, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002519-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002519-88.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

SEBASTIAO ROSA DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Inicialmente, é de se ver que o processo que a parte 

autora alega haver dependência (nº 2083-98.2008.811.0010 – Código 

25638), apesar de ter tramitado neste Juízo, o mesmo teve desfecho, com 

posterior certificação do trânsito em julgado e remessa ao arquivo 

definitivo. Dessa forma, não há se falar em dependência. De outra banda, 

firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 

3º do art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta 

forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de fevereiro de 2019, às 

10h30min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 
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sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

163.493.422-6, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002523-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE AMARAL DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002523-28.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ZULEIDE AMARAL DA SILVA RÉU: INSS Vistos etc. Firmada a 

competência deste Juízo, forte na competência excepcional do § 3º do art. 

109 da Constituição Federal. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no art. 320 do mesmo Diploma Processual Civil. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de fevereiro de 2019, às 

10h45min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/614.551.339-3, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002520-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002520-73.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

FRANCISCO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PARA REATIVAÇÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (URGENTE) 

ajuizada por FRANCISCO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter cessado seu benefício 

de auxílio-acidente e, ao requerer administrativamente ao Instituto réu, não 

logrou êxito no deferimento do pedido. Dessa forma, inicialmente requer o 

deferimento da antecipação de tutela para que seja determinado ao 
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requerido a reativação de seu benefício, tendo em vista o caráter alimentar 

da verba que recebia. Com a inicial vieram documentos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Firmada a competência deste Juízo, forte 

na competência excepcional do §3º do Art. 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo 

Diploma Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. É 

de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo codex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de fevereiro de 2019, às 

11h45min. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 

reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6218096584, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002526-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

MARIA IZABEL SOUSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002526-80.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

MARIA IZABEL SOUSA DE OLIVEIRA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO 

INSS - CUIABÁ-MT Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA (Benefício de Amparo Assitencial), c/c Antecipação de 

Tutela jurisdicional ajuizada por MARIA ISABEL SOUSA DE OLIVEIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (INSS), devidamente 

qualificados nos autos, alegando a parte autora, em síntese, que sofre de 

espondilartrose, discopatia posterior em L2, L3 e hérnia discal em L4 E L5, 

como também, tendinopatia do infraespinhal no ombro direito e dores 

generalizadas constatnes que a incapacitam, sendo estas na bacia, 

coluna ombros e pernas. Dessa forma, inicialmente requer o deferimento 

da antecipação de tutela para que seja determinado ao requerido o 

pagamento do benefício assistencial, tendo em vista o caráter alimentar da 

verba. Com a inicial vieram documentos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Firmada a competência deste Juízo, forte na competência 

excepcional do §3º do Art. 109 da Constituição Federal. Verifica-se que 

estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no Art. 320 do mesmo Diploma 

Processual Civil. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo codex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 
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casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, analisando detidamente os autos, verifico a necessidade 

de realização de perícia. Assim, em razão da suposta patologia que está 

acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya Kaffashi Soares 

Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 

519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do NCPC), conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 06 

de fevereiro de 2019, às 12h00min. Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 

28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os 

honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados 

pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada 

de cópia desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, assim como da expressa menção à necessidade de comunicação 

a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos, assim como, desde já, agende data 

para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial 

deverá responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é 

a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de 

subsistência) e o grau de instrução da pessoa periciada? (02) A parte 

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? (03) A parte periciada 

tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou 

tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, 

indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase 

evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade 

estética. (04) Há enquadramento na portaria interministerial MPAS/MS 

2.998, de 23.08.2001, segundo o diagnóstico médico? (05) A parte 

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito colateral? (06) Qual 

é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de 

todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do 

trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é permanente ou 

temporária? Neste último caso, qual é a previsão de recuperação da 

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável do início da 

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. Por 

fim, em conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o 

INSS para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

87/703.569.192-9, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002571-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

DANIELE CASTRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK DE ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002571-84.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

DANIELE CASTRO DE LIMA EXECUTADO: ERIK DE ALMEIDA DA SILVA 

Vistos etc. Processe-se o presente, nos termos do artigo 531 do CPC. 

Processe-se, ainda, em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 

189, inciso II, do Código de Processo Civil. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de processo Civil. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição 

inicial de cumprimento de sentença de alimentos. Defiro o pedido do 

benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

CPC. Assim, intime-se o devedor, pessoalmente, para, no prazo de 03 

(três) dias pagar os débitos alimentares atuais, que compreende até as 03 

(três) prestações anteriores ao ajuizamento do pedido (planilha anexa à 

inicial), devidamente corrigidos, e as que vencerem no curso do processo, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, e decretação de sua prisão civil pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme Art. 528, caput e §§ 1º, 3º 

e 7º, do CPC. Caso o devedor apresente sua justificativa acerca do 

inadimplemento das prestações alimentícias deve a credora manifestar, em 

05 (cinco) dias e, após, com ou sem manifestação, abra-se vista ao MPE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002572-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

DANIELE CASTRO DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK DE ALMEIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002572-69.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

DANIELE CASTRO DE LIMA EXECUTADO: ERIK DE ALMEIDA DA SILVA 

Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de processo Civil. Não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro 

no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial. Defiro 

o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC. 

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito 

exequendo, acrescido de custas, se houver (art. 523, caput, CPC). 

Advirta-se o executado, que não sendo efetuado o pagamento voluntário 

no prazo acima assinalado, o débito será acrescido de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento, conforme previsão 

do § 1º, do art. 523 do CPC. Não efetuado o pagamento no prazo 

legal,expeça-se mandando de penhora e avaliação para a expropriação 

de bens do executado, arrestando-se tantos bens quantos bastem para o 

pagamento do débito (art. 523, § 3º, CPC), e oficie-se o Cartório 

competente desta Comarca, para promover o protesto, bem assim os 

órgãos de proteção ao crédito SCPC e SERASA para negativação do 

nome do executado, encaminhando-se em anexo aos respectivos ofícios 

a serem expedidos, cópia do pronunciamento judicial a ser protestado, 

bem assim, cópia da planilha do débito atualizado para constar no 

protesto, devendo ser informado a este juízo o cumprimento desta 
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determinação. Advirta-se o executado de que a impugnação poderá ser 

oferecida em 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo para o 

pagamento voluntário do débito, nos termos art. 525 do CPC. Após, vista 

ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000626-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOSE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000626-62.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

JOSE FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Diante da impossibilidade de comparecimento da 

parte à perícia médica anteriormente agendada, DESIGNO o dia 06 de 

fevereiro de 2018 às 12h15min para a realização da perícia. A parte 

requerente deverá se apresentar para a perícia, que será realizada na 

sede do Fórum desta Comarca, na data designada portando todos os seus 

exames. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 22 de outubro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001337-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (ADVOGADO(A))

GILVAN GREGORIO RAMALHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001337-67.2018.8.11.0010. 

IMPETRANTE: GILVAN GREGORIO RAMALHO IMPETRADO: SECRETARIA 

DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO - SINFRA VISTOS ETC, Diante da extinção do feito sem 

resolução de mérito, e nos termos do art.485 §7° do NCPC, deixo de 

exercer juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida pelos seus 

próprios fundamentos. Assim, intime-se o apelado, para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as nossas homenagens de estilo. Cumpra-se. Jaciara-MT, 22 

de outubro de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001066-92.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

ALDAIR SANTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

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, juntar procuração dando poderes para liberação de valores.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002499-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA (ADVOGADO(A))

JOSE NANDSON DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A 

Endereço: desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 05/12/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002579-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELAINE ALMEIDA DAMASCENO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB: MT0010919A 

Endereço: desconhecido Advogado: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

OAB: MT0010084A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência 

de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/12/2018 Hora: 08:40 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à 

audiência importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002592-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - 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: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: 

MT0011683A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 05/12/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 
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em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

IVALDEIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

05/12/2018 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARBOSA BRAGA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB: MT23615/O 

Endereço: desconhecido Advogado: RICARDO MARQUES DE ABREU 

OAB: MT0011683A Endereço: AV POTIGUARAS, 901, CENTRO, JACIARA 

- MT - CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no 

dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 05/12/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . 

O não comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000976-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

CLEITON RODRIGUES NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL (ADVOGADO(A))

GUSTAVO REZENDE MITNE (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000258-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16071816.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000340-55.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDIR APOLINARIO FILHO (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SIQUEIRA (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. 16073603.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

PAULO SERGIO DE MOURA FRANCO (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

TROCAFONE - COMERCIALIZACAO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 16077499 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 16077499.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000258-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000258-53.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VANESSA GARBELINI SERAFIM 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 
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parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000481-74.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GISELE SOUSA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000481-74.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: GISELE SOUSA PEREIRA 

EXECUTADO: BANCO ITAUCARD S/A VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de 

execução de sentença, nos moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no 

prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de 

pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, atualize-se incluindo a multa e expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo, observando-se a impenhorabilidade 

assegurada no art. 833 do CPC. 4 – O devedor poderá oferecer embargos 

à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do depósito 

espontâneo, ficando dispensada a lavratura do termo de penhora, os 

quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 

9.099/95. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado o interesse da 

parte executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação. 

Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme orienta o Enunciado n.º 

71 do FONAJE. 6 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o 

procedimento ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 

dias. 7 – Atente-se para conversão da ação para fase de execução de 

sentença, retificando, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes nos casos de condenação nas penas por litigância de má-fé. 8 

– Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002583-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BARBOSA BRAGA (REQUERENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002583-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANDERSON BARBOSA 

BRAGA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 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. A tutela de urgência pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em 

provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, 

ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, 

orientação emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 

7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em 

cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 

543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não 

comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto 

fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. 

No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração da 

aparência do bom direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. 

Dissentir de tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto 

fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 

14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, 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. Aliás, verifica-se que a negativação data de aproximadamente 

dois anos, circunstância que afasta, ao menos por ora, o perigo da 

demora na prestação da tutela pretendida. Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo 

ser objeto de reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000269-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA (EXEQUENTE)

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000269-82.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS 

ALEXANDRE DA SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. De início, oportuno destacar que a sentença que fixou multa diária por 

descumprimento de obrigação de fazer transitou em julgado sem 

interposição de recurso pelas partes. Outrossim, observa-se que mesmo 

depois de intimada a providenciar a exclusão do restritivo de crédito sobre 

a parte reclamante no prazo de cinco dias, sob pena de multa, a parte 

executada não evidenciou qualquer interesse em cumprir a obrigação 

imposta no prazo estipulado, sendo, portanto, devida a multa exequenda. 

Aliás, não entendo exacerbado o pagamento do valor de R$ 6.000,00 a 

título de multa pelo descumprimento da ordem, vez que o executado 

permaneceu inerte por mais de um mês. Assim sendo, pelo exposto, não 

há comprovação do alegado excesso de execução, motivo pelo qual 

REJEITO a impugnação e HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte 

exequente. Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, a quitar 

o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso 

de pagamento espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10%, 

conforme art. 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 188 de 320



proceda a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADESIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000085-63.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: ADESIO NASCIMENTO Vistos, etc. 1. De início, determino 

seja atualizado o débito. 2. Passo a análise do pedido de penhora de bens 

que guarnecem a residência da parte executada. A impenhorabilidade 

assegurada pela lei n.º 8.009/90 sobre os bens que guarnecem (provém 

do necessário) a residência do devedor não abrange todo e qualquer 

móvel encontrado, posto que o escopo da lei não é ampará-lo de meios 

legais para se furtar à responsabilização pelos seus débitos, mas 

garantir-lhe, e à sua família, o mínimo necessário a uma sobrevivência 

digna, obstando a privação de utensílios indispensáveis ao lar. Sobre o 

ponto, oportuna a exegese do Enunciado n.º 14 do FONAJE e art. 833, 

inciso II (parte final), do CPC, que excetua da impenhorabilidade, dentre 

aqueles bens móveis que guarnecem a residência do executado, “os de 

elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida”. E sobre quais bens são 

essenciais a habitabilidade e quais são “supérfluos”, entendo que, 

principalmente, aqueles em duplicidade estão sujeitos à penhora, já que 

esta não traria maiores prejuízos à moradia que manteria ao menos um dos 

bens semelhantes com mesma função. Ademais, a princípio, bens de 

acentuado valor e/ou destinados à decoração, lazer, entre outros, também 

podem ser penhorados, a exemplo de obras artísticas, instrumentos 

musicais - salvo se utilizados como meio de subsistência -, bem como 

eletrodomésticos como “smart tv’s” e seus respectivos painéis de parede 

para fixação do televisor, “home theater”, aparelho de som - exceto se 

caracterizarem único meio de entretenimento/comunicação da residência 

–, bicicletas, aparador de grama, etc.. Quanto ao caso específico de 

microcomputadores e aparelhos celulares, contudo, diante de sua 

essencialidade na vida moderna e, em muitos casos, direta ligação com o 

trabalho, estudo, privacidade e intimidade do possuidor, entendo serem 

acobertados pela impenhorabilidade, pelo que INDEFIRO o pleito sobre tais 

bens. 3. Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que 

guarnecem o domicílio da parte executada. 4. Expeça-se o necessário, 

devendo o(a) i. Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que 

deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

5. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie na residência) ou função supérflua, ultrapasse a 

necessidade comum correspondente a um médio padrão de vida, 

conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 6. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 7. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 8. 

Restando sem êxito a diligência, DEFIRO, caso requerido, o pleito para 

intimação da parte executada a fim de que indique bens passíveis de 

penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob pena de aplicação de 

multa por descumprimento, nos termos do art. 774, parágrafo único do 

CPC. 9. Não havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em 

termos de prosseguimento, indicando as providências que entender 

pertinentes. 10. Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, 

tornem os autos conclusos para extinção. 11. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 200015

Numeração Única: -

Unidade de origem: Juara

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: WAGNER CESAR OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s): -

Requerido: FABIO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Juara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 07/11/2018 às 14:01

Endereço: Rua Anita Garibaldi, nº 94 W - Bairro Jardim Boa Vista - CEP.: 

78575-000

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-62.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (ADVOGADO(A))

PAULO BRAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para atualizar o débito com a 

inclusão da multa prevista no art. 523, §1º do novo CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-45.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO REINHEIMER (REQUERENTE)

AMANDA ALBERTINI COLET (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA A. FERREIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias acerca do novo endereço do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000445-16.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR LUIZ DUARTE RIGOTTI (RÉU)

 

Aviso de Recebimento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-43.2018.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

NADER THOME NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ALVES MARTINS (RÉU)

JEFERSON RAFAEL LEITE MARTINS (RÉU)

 

Aviso de Recebimento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001409-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (RÉU)

ESPÓLIO DE GILSON FERREIRA GUIMARÃES (RÉU)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado da Audiência 

conciliação redesignada para 22/11/2018 às 9h CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000381-06.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO (ADVOGADO(A))

PAULO WESLEY TELES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Tempestividade Processo: 1000381-06.2018.8.11.0025; Valor 

causa: $13,500.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que a Contestação 

apresentada é tempestiva. JUÍNA, 22 de outubro de 2018 ROSANE INÊS 

NOATTO Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000206-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (ADVOGADO(A))

L. S. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (EXECUTADO)

E. G. D. S. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 1000206-46.2017.811.0025 

EXEQUENTE: Lucas Gabriel Amancio da Silva, Jeferson Amancio da Silva, 

Leidiane Amancio da Silva, Davi Amancio da Silva EXECUTADO: Vicente 

Amancio da Silva EXECUÇÃO DE ALIMENTOS VISTOS. Cuida-se de ação 

de execução de alimentos proposta por Lucas Gabriel Amancio da Silva, 

Jeferson Amancio da Silva, Leidiane Amancio da Silva, Davi Amancio da 

Silva, neste ato representados por sua genitora, Laudicéia Silva Ribeiro, 

em face de Vicente Amancio da Silva, objetando a execução de 

prestações alimentícias fixadas em acordo judicial, ajuizada pelo rito da 

prisão civil, previsto no artigo art. 528 do CPC. O executado, devidamente 

citado (ID. 9276149), apresentou justificativa pelo não pagamento das 

prestações alimentícias (ID. 9435314). Por sua vez, a representante dos 

exequentes refutou os argumentos tecidos e pugnou pelo prosseguimento 

do feito com a decretação da prisão civil do executado (ID. 10157616), 

sendo no mesmo sentido a manifestação do Parquet (ID. 11009875). É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Conforme relatado, trata-se 

de ação de execução de alimentos tramitando sob o rito da prisão civil. O 

executado apresentou justificativa por meio da petição de ID. 9435314, 

afirmando que o valor da obrigação alimentar fixado judicialmente não 

condiz com sua atual condição financeira, porquanto se trata de pessoa 

idosa e que possui renda mensal de apenas 01 salário mínimo. Relatou, 

ainda, que é avô paterno dos infantes, razão porque requerer a 

exoneração do dever alimentar. Conforme prevê o §2º do art. 528 do CPC, 

“somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de 

pagar justificará o inadimplemento” da prestação alimentar. Desta forma, a 

simples alegação de dificuldades financeiras não é hábil a justificar o não 

cumprimento da obrigação alimentar, principalmente porque diversamente 

do alegado pelo executado em sua manifestação, o valor dos alimentos foi 

espontaneamente oferecido por ele aos infantes em acordo firmando nos 

autos nº 6136-72.2011.811.0025, época em que afirmou perceber 

mensamente a quantia aproximada de 01 salário mínimo, tornando evidente 

que não ouve a alteração de suas condições financeiras, como afirmando. 

Ademais, cumpre salientar que não cabe discutir o binômio 

possibilidade-necessidade em sede de execução de alimentos, devendo a 

questão da exoneração dos alimentos ser apreciada em ação própria, 

razão porque a justificativa não poderá ser aceita. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. 

Em se tratando de dívida de alimentos, não havendo o pagamento do 

débito (que engloba as três prestações devidas antes do ajuizamento da 

ação e aquelas que se vencerem durante o seu curso), correta a ordem 

de prisão do devedor. Ademais, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial, não há falar na discussão do binômio 

possibilidade/necessidade em sede de execução. RETROATIVIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. São devidos os alimentos provisórios até a sentença que 

alterou o quantum da obrigação. Incabível pretensão de retroagir esta 

decisão à data do em que fixados os alimentos provisórios. Agravo de 

instrumento desprovido (AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 70052470176). 

Desta maneira, não acolhida a justificativa apresentada pelo executado e 

tendo vista a inadimplência das prestações vencidas durante a tramitação 

do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL de Vicente Amancio da Silva pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias, fazendo-o nos termos do art. 528, §3º, do 

CPC. Por outro lado, determino que seja oficiado ao SERASA e SPC para a 

negativação do nome do executado. Intime-se a parte exequente para 

juntar aos autos o calculo atualizado do débito, especificando todas as 

parcelas em atraso, no prazo de 05 dias. Cumprida a determinação 

anterior, expeça-se o mandado de prisão após, devendo nele constar o 

valor do débito atualizado até a data de sua expedição, além do valor da 

prestação mensal e da data de vencimento, anexando a planilha de 

débitos aos ofícios a serem expedidos ao SERASA e SPC para a devida 

negativação no valor total do débito. Consigne-se no mandado de prisão a 

advertência que se tratando o executado de preso civil, deverá ficar sob a 

responsabilidade direta da autoridade policial e mantido em separado dos 

demais detentos. Com o pagamento ou depósito do valor de todo débito 

vencido, expeça-se incontinenti alvará de soltura. Outrossim, DEFIRO o 

pedido da autora referente ao desconto dos valores da pensão alimentícia 

direto na fonte de pagamento, devendo ser oficiado o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS para que proceda referido desconto no valor de 

26% do salário mínimo vigente, de valores percebidos pelo executado. 

Intime-se. Ciência ao MPE. Cumpra-se, com urgência, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 12 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001452-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. B. (AUTOR(A))

W. R. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. V. D. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico e dou fé que, diligenciei no endereço onde fui 

recebido pelo Sr. José Augusto, o qual disse que é sobrinho da citanda, e 

que ela esta morando em um sitio, sabendo apenas que fica na Linha 

Quatro, alegando que não sabe dar detalhes do endereço.Sendo assim, 

deixei de citá-la e devolvo o presente a secretaria para os devidos fins. 

JUÍNA/MT, 29 de janeiro de 2018. EDIMILSO DE OLIVEIRA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000206-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. (ADVOGADO(A))
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L. S. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. D. S. (EXECUTADO)

E. G. D. S. R. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SUA ADVOGADA PARA QUE 

JUNTE NOS AUTOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE REQUERIDA, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001381-41.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. G. (ADVOGADO(A))

M. A. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo n°: 1001381-41.2018.8.11.0025 Requerente: Marcos 

Antonio Magalhães Requerida: Kethully Ariadny de Souza V I S T O S, Da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial e DETERMINO a 

remessa do presente feito ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca, para designação e realização de audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, caput, do Código de 

Processo Civil. Ato contínuo, proceda-se a intimação do requerente e a 

citação da parte requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do CPC). 

Consigne-se que não havendo autocomposição, sai o réu intimado para 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da 

audiência, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). 

Havendo desinteresse da parte requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou da requerida à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela autora (CPC, art. 344). Saliento que o mandado deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC). DEFIRO os 

benefícios da Gratuidade da Justiça. Ciência ao Parquet. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-18.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIRO OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/11/2018 às 12h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-85.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRISANCO FILHO (REQUERENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

TIAGO DOMBROSKI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

30/11/2018 às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-06.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEDSON DE MEDEIROS LOPES (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010111-87.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHAYSA STEPHLIN DE SOUZA ROSSOW (EXECUTADO)

ADRIANA FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

ADEMIRO ROSSOW (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca 

da Certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000300-57.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO VERONICO DE ARRUDA ASSUNCAO (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000670-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL BARBOSA DA SILVA (EXEQUENTE)

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca da Certidão do Sr. Oficial de 

justiça no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010257-31.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

D. B. VIEIRA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FILHO ALVES 04399286130 (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte exequente, na pessoa de 

seu advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000069-98.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 191 de 320



(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DADON (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010225-26.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GONCALVES FREITAS (ADVOGADO(A))

LUIZ RIVELINO SOARES PEREIRA (EXEQUENTE)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINARIA LIMA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010294-92.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

CRISTIANO ZANDONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de justiça no prazo de 05 (Cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000752-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WILMA BALICKI VIEIRA (REQUERENTE)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/11/2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000752-67.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WILMA BALICKI VIEIRA (REQUERENTE)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSOS CLINICA E DISTRIBUIDORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO - 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

07/11/2018 às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA (ADVOGADO(A))

ELIZABETE PIRES FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS SARAIVA (REQUERIDO)

AKIN ALVES COMIN (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar o advogado da parte requerente 

para apresentar impugnação à contestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

em conformidade com o Enunciado nº 04 e Súmula nº 12 das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010276-37.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR ANTONIO NEGRI (EXEQUENTE)

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES ALVES NETO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MARIA ESTEFANEA SARAIVA NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANA BEIRA DE CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que se manifeste acerca do retorno negativo do AR.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000977-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA (ADVOGADO(A))

AGOSTINHA DA SILVA QUADROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000977-32.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): AGOSTINHA DA SILVA QUADROS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para 

Concessão de Benefício Previdenciário”, proposta por Agostinha da Silva 

Quadros contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, sob o fundamento de que preencheria os 

requisitos para tanto. Com a inicial vieram os documentos de id nº 

14288086/14288281. A inicial foi recebida em id nº 14308251, sendo 

determinada citação da demandada, bem como se indeferindo o pedido de 

tutela antecipada. Contestação apresentada pela demandada no id nº 

14444253. Impugnação à contestação incrustada em id nº 14763532. O 

feito fora saneado no id nº 14775980, com designação de solenidade de 

instrução e julgamento. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas 

duas testemunhas da autora, fazendo alegações finais remissivas 

requerendo tutela antecipada, ao passo que a Autarquia demandada não 

se fez presente, precluindo seu direito na apresentação das derradeiras 

alegações (id nº 15568434). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A aposentadoria constitui um dos 

mais importantes benefícios no sistema da previdência, porquanto a 

instituição de regime próprio de previdência pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria 

prevista no art. 40, I, da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de 

cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo 

regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §

§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, §7º também 

assegura a cobertura da aposentadoria pelo órgão da Previdência Social, 

reconhecendo o direito daqueles que laborarem pelo tempo mínimo 

necessário conforme estabelecido por lei, e/ou idade mínima alcançada. 

Neste cenário, as regras gerais sobre a aposentadoria foram mantidas 

pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada 
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sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: § 7º É assegurada aposentadoria 

no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as 

seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 

de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores 

rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro 

e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo 

anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, 

é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 

administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em 

que os diversos regimes de previdência social se compensarão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, o 

preenchimento dos seguintes requisitos, in verbis: “a) a idade completa de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); b) a 

comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado prestador de 

serviço de natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado 

(art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador 

avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII)[1].” Com 

efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurada especial (id nº 

14288264/14288281). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade 

rural em regime de economia familiar pela maior parte de sua vida, tudo 

ratificado pelas testemunhas em mídia, as quais afirmam conhecer a 

autora por pelo menos 40 (quarenta) anos. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte autora comprovou que, por 

pelo menos 40 (quarenta) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, 

portanto, a exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, 

além de já possuir mais de 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURAL. 

MULHER. REQUISITOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. INÍCIO DE 

PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. 

PROPRIEDADE LIGEIRAMENTE ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSSIBILIDADE. 

BENEFÍCIO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. I 

Conforme documentação acostada aos autos, restaram satisfeitos os 

requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade à autora 

na qualidade de segurada especial, quais sejam, comprovação da idade 

mínima de 55 anos e exercício da atividade rural em regime de economia 

familiar pelo período equivalente à carência do benefício pretendido, ainda 

que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício. II A prova testemunhal foi coesa com o alegado 

nos autos pela autora, e comprovou que ela trabalhou na lavoura por mais 

de 20 anos, em regime de economia familiar. III A teor da Súmula nº 30 da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, 

"Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior 

ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário 

como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua 

exploração em regime de economia familiar". Dessa forma, tratando-se, no 

caso em tela, de propriedade rural cuja área abrange somente 4,95 

módulos rurais, uma vez comprovada sua exploração em regime de 

economia familiar, impõe-se a concessão do benefício, nos termos do art. 

39, I da Lei nº 8.213/91. IV Segundo o art. 20, § 4º, do CPC, tendo sido 

vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve 

ser feita mediante interpretação eqüitativa do magistrado, com a 

observância das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. Cabível, in casu, a 

diminuição do percentual para 5% sobre o valor corrigido a ser apurado, 

considerando que não se trata de causa de grande complexidade. 

Precedentes do STJ. (TRF-2 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 201002010095446 RJ 2010.02.01.009544-6, Orgão Julgador 

PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Publicação E-DJF2R - 

Data::17/05/2011 - Página::150, Julgamento 26 de Abril de 2011, Relator 

Juiz Federal Convocado MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO)” 

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do 

benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por 

objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 
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previdenciário em favor de Agostinha da Silva Quadros, no valor de 01 

(um) salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo 

as verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, uma vez que DEFIRO o 

pleito de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas serão 

objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia 

Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre 

as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas 

(artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 15 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000520-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOEL DA GUIA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000520-97.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: MANOEL DA GUIA E SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Judicial para 

Concessão de Benefício Previdenciário”, proposta por Manoel da Guia e 

Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, sob o fundamento de que preencheria os 

requisitos para tanto. Com a inicial vieram os documentos de id nº 

13131796/13132271. A inicial foi recebida em id nº 13236789, sendo 

determinada citação da demandada, bem como indeferido o pedido de 

tutela antecipada. Contestação apresentada pela demandada em id nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 194 de 320



14158814. Impugnação à contestação apresentada em id nº 14849244. O 

feito fora saneado em id nº 14905923, com designação de solenidade de 

instrução e julgamento. Em sede de audiência instrutória, foram inquiridas 

duas testemunhas da autora fazendo alegações finais remissivas 

requerendo tutela antecipada, ao passo que a Autarquia demandada não 

se fez presente, precluindo seu direito na apresentação das derradeiras 

alegações (id nº 15726801). Em seguida, vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A aposentadoria constitui um dos 

mais importantes benefícios no sistema da previdência, porquanto a 

instituição de regime próprio de previdência pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar a aposentadoria 

prevista no art. 40, I, da CF. Vejamos: Art. 40. Aos servidores titulares de 

cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. § 1º Os servidores abrangidos pelo 

regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, 

calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §

§ 3º e 17. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, §7º também 

assegura a cobertura da aposentadoria pelo órgão da Previdência Social, 

reconhecendo o direito daqueles que laborarem pelo tempo mínimo 

necessário conforme estabelecido por lei, e/ou idade mínima alcançada. 

Neste cenário, as regras gerais sobre a aposentadoria foram mantidas 

pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada 

sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: § 7º É assegurada aposentadoria 

no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as 

seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 

1998) I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de 

contribuição, se mulher; (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos 

de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores 

rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em 

regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro 

e o pescador artesanal. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998) § 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo 

anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na 

educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 20, de 1998) § 9º Para efeito de aposentadoria, 

é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na 

administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em 

que os diversos regimes de previdência social se compensarão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (Incluído dada 

pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)” A Lei 8.213/91 prevê, para a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade, o 

preenchimento dos seguintes requisitos, in verbis: “a) a idade completa de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); b) a 

comprovação do exercício da atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício 

(art. 48, § 2º, c/c 143); e c) a condição de empregado prestador de 

serviço de natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua 

subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado 

(art. 11, I, a), ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador 

avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII)[1].” Com 

efeito, a parte autora instruiu a inicial com documentos para a 

comprovação da qualidade de segurado especial (id nº 

13131849/13132271). Diante da dificuldade do rurícola colecionar provas 

da sua atividade, a jurisprudência vem flexibilizando quanto ao início de 

prova de tal condição, vejamos: “O rol de documentos hábeis à 

comprovação do exercício de atividade rural, inscrito no art. 106, 

parágrafo único da Lei 8.213/91, é meramente exemplificativo, e não 

taxativo, sendo admissíveis, portanto, outros documentos além dos 

previstos no mencionado dispositivo.[2]” É nesse sentido que o STJ elenca 

alguns documentos que podem comprovar a condição de trabalhador 

rural, in verbis: 1.1 Anotações contidas na certidão do registro do 

casamento civil. (AR 664-SP, Min. Vicente Leal, DJU 25-10-1999, p. 35); 

1.2 Certificado de reservista, em nome do autor, onde consta a profissão 

de agricultor (EERESP 155249/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 

31-5-1999, p. 167); 1.3 Certidão de casamento onde consta a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 134618/SP, Min. Fernando Gonçalves, DJU 

13-10-1997, p. 51675; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, 

p. 127); 1.4 Certidão de casamento onde consta a profissão de agricultor 

do marido da requerente. (RESP 238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 

8-3-2000, p. 158; RESP 116169/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 21-6-1999, p. 

180); 1.5 Cadastro de Imóvel Rural no INCRA, em nome marido. (RESP 

238353-SP, Min. Edson Vidigal, DJU 8-3-2000, p. 158); 1.6 A declaração 

do ex-empregador, contemporânea aos fatos. (RESP 194696/SP, Min. 

Jorge Scartezzini, DJU 3-11-1999, p. 127); 1.7 Declarações 

contemporâneas, às quais se juntou certidão de informações cadastrais 

da Secretaria da Fazenda da Prefeitura do Município, conjuntamente. 

(RESP 174117/SP, Min. José Dantas, DJU 5-10-1998, p. 138); 1.8 

Certificado de dispensa de incorporação, constando a profissão de 

lavrador do requerente. (RESP 165536/SP, Min. José Dantas, DJU 

1-6-1998, p. 177; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.9 Material fotográfico do exercício do trabalho. RESP 147638/SP, 

Min. José Dantas, DJU 24-11-1997, p. 61277); 1.10 CTPS onde consta a 

profissão de lavrador do requerente. (RESP 133477/SP, Min. Fernando 

Gonçalves, DJU 13-10-1997, p. 51672; RESP 211031/SP, Min. Edson 

Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 127); 1.11 Título eleitoral onde conste a profissão 

de lavrador do requerente. (RESP 132003/SP, Min. Fernando Gonçalves, 

DJU 13-10-1997, p. 51669; RESP 252055/SP, Min. Edson Vidigal, DJ 

1-8-2000, p. 326; RESP 211031/SP, Min. Edson Vidigal, DJU 6-9-1999, p. 

127); 1.12 Certidão de óbito do segurado, referindo-se a este como 

lavrador. (RESP 133246/SP, Min. Felix Fischer, DJU 8-9-1997, p. 42578); 

1.13 Certidão do registro de imóvel rural de pequena área, onde vive e 

trabalha a beneficiária. RESP 174168/SP, Min. José Dantas, DJU 

13-10-1998, p. 172); 1.14 Certificado de Alistamento Militar, no qual consta 

expressamente a profissão de rurícola do requerente. (RESP 252055/SP, 

Min. Edson Vidigal, DJ 1-8-2000, p. 326); 1.15 Escritura publica de imóvel 

rural. (RESP 116581/RS, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 29-9-1997, p. 

48259); 1.16 Documentos em nome do cônjuge apenas quando 

caracterizado regime de economia familiar. (RESP 238549/CE, Min. 

Fernando Gonçalves, DJU 28-2-2000, p. 134); 1.17 Contrato particular de 

parceria agrícola contemporâneo aos fatos. (EDRESP 125771/SP, Min. 

José Arnaldo da Fonseca, DJU 20-10-1997, p.53122) (negritos 

acrescidos). Analisando os documentos juntados pela parte autora em 

conjunto com a prova testemunhal produzida, depreende-se que, de fato, 

a parte autora, ainda que de forma descontínua, dedicou-se à atividade 

rural em regime de economia familiar pela maior parte de sua vida, tudo 

ratificado pelas testemunhas em mídia, as quais afirmam conhecer a 

autora por pelo menos 35 (trinta e cinco) anos. A respeito do período de 

trabalho rural, como se pode observar, a parte autora comprovou que, por 

pelo menos 35 (trinta e cinco) anos, exerceu o trabalho rural, vencendo, 

portanto, a exigência contida nos termos do artigo 143 da Lei n. 8.213/91, 

além de já possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A obtenção da aposentadoria rural por 

idade, no valor de 01 salário mínimo, disciplinada pelos arts. 143 e 48 da 

Lei 8.213/91 está condicionada à satisfação dos requisitos de idade 

mínima de 60 (sessenta) anos para homens e 55 (cinquenta e cinco) anos 

para mulheres (trabalhadores rurais), e exercício da atividade rurícola, 

dentro do período de carência estabelecido no art. 142 do mesmo diploma 

legal, ainda que de forma descontínua. 2. A presença de início razoável de 

prova material, ratificada pela testemunhal, de modo firme e uniforme, 

quando conjugadas, formam conjunto hábil à comprovação do efetivo 

exercício da atividade rurícola da parte autora. 3. Requisitos ensejadores à 

concessão do benefício preenchido. 4. Agravo a que se nega provimento. 

(TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00329797820144039999 SP 0032979- 

78.2014.4.03.9999, Orgão Julgador SÉTIMA TURMA, Publicação e-DJF3 

Judicial 1 DATA:03/02/2016, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS)” No que tange ao 

pleito de tutela antecipada para a implantação do benefício, que se rege 

pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de 

fazer, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais 

que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da 

demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, 

caso postergada a implantação do benefício, já que se trata de verba de 

natureza alimentar e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela 
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tutela antecipada. Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas 

pretéritas, que não são contempladas na vertente antecipação dos efeitos 

da sentença, lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se 

dar na própria sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo 

com precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[3] Posto isso, saciados os requisitos legais, 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente 

PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de trabalhador rural, 

razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Manoel da Guia e Silva, no valor de 01 (um) 

salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as 

verbas anteriores ao quinquênio, com incidência de juros de mora[4] a 

partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[5], JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a partir da 

vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária 

e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança[6]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, eis que DEFIRO o 

pedido de tutela antecipada, consignando que as parcelas atrasadas 

serão objeto de execução após o trânsito em julgado. CONDENO a 

Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 

10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações 

vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. Mirassol D’Oeste/MT, 15 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito [1] TRF da 1ª Região - Processo: AC 

0066712-40.2009.4.01.9199/AM; APELAÇÃO CIVEL, Convocado: JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), Órgão 

Julgador: PRIMEIRA TURMA, Publicação: e-DJF1 p.47 de 23/11/2010, Data 

da Decisão: 08/11/2010. [2] STJ - AGA - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – 618646, Relator - GILSON DIPP, DJ 

DATA:13/12/2004 PÁGINA:424. [3] REsp 299433/RJ, Reg. n. 

2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, 

Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 

p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [4] No que tange aos juros, seguindo recente 

entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, contados a partir da 

citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a data em que entrou em 

vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará 

a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. 

Início razoável de prova material corroborada pela prova testemunhal 

confirma o exercício da atividade rural pelo número de meses 

correspondentes à carência legal do benefício, a teor do disposto no art. 

48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a 

circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto servidora pública, 

era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais relevante para o 

sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos integrantes do 

núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a 

descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição 

que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. 

Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como segurado 

especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido 

constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir 

da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. 

A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [5] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [6] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001337-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL (ADVOGADO(A))

GUILHERME CESAR DE MATOS LOUZADO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO APARECIDO DE ARAUJO ARRUDA (RÉU)

 

Vistos. Em tempo, considerando que a audiência outrora aprazada não 

poderá ser realizada, tendo em vista a convocação dessa magistrada 
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para curso de formação continuada com o tema “Gestão de Conflitos e 

das Relações Humanas no Ambiente de Trabalho”, REDESIGNO audiência 

para o dia 14/11/2018 às 14h30min, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da decisão de id 15169331. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 17 de 

outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000774-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELISEU NARCISO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte autora para comparecer na audiência de 

Instrução designada para o dia 27/11/2018, às 14h00min, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, cujo rol deverá ser 

apresentado em no máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 172629 Nr: 4406-34.2012.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dileuza da Silva Mazete

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 120 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT bem como para que apresente o 

cálculo homologado às fls. 116 o que deverá constar o valor 

descriminando o principal e juros, conforme orientações do Diretor 

Coordenador de Execução Judicial- COREJ do Egrégio Tribunal Regional 

Federal - 1ª. Região

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001065-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

DARCY NERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001065-70.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: DARCY NERES DOS SANTOS REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Darcy Neres dos Santos interpôs embargos de 

declaração em face do despacho inicial proferida no ID nº 14591515, 

argumentando que a decisum obliterada fora omissa por não ter analisado 

o pedido de concessão da Justiça Gratuita requerido na inicial. De pronto, 

CONHEÇO os embargos, por tempestivos e, DOU-LHES PROVIMENTO para 

reconhecer a omissão na despacho que deverá ser acrescido com o 

seguinte termo: "Nos termos do art. 98 do CPC, DEFIRO o beneplácito da 

Justiça Gratuita a parte liquidante, uma vez que restou demostrada a 

hipossuficiência, assim como a sua impossibilidade de arcar com as 

custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família". No 

mais, MANTENHO incólume o despacho hostilizado. Cumpra-se. Mirassol D’ 

Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000788-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

I. S. C. (ADVOGADO(A))

R. D. O. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora, com o intuito de que, no prazo de 10 

dias, efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, visando o 

cumprimento do mandado de citação a ser expedido nos autos em 

epígrafe. 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 de pagamento. Mirassol d'Oeste/MT, 22 de 

outubro de 2018. CAROLINE DA SILVA CRUZ DE SÁ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000540-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. C. M. (ADVOGADO(A))

I. D. S. S. J. (ADVOGADO(A))

C. K. R. (ADVOGADO(A))

V. C. F. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000540-88.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: VICTOR COLUMBANO FANTACCI COSTA REQUERIDO: 

TAIZA BORGES BERNARDES Vistos. Perfilhando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que o 

valor da causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, 

uma vez que deverá corresponder à soma de 12 (doze) prestações dos 

valores de alimentos e plano de saúde. Conforme corroborado por 

jurisprudência, a não emenda da inicial sujeitar-se-á a extinção sem 

resolução de mérito: APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INICIAL INDEFERIDA – AUTOR INTIMADO 

POR DUAS VEZES PARA EMENDAR A INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante do cumprimento 

do disposto no art. 321 do CPC/2015, qual seja a intimação da parte para 

emendar a inicial, e esta não cumprindo a determinação judicial, correta a 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do 

CPC/2015, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. (Ap 

176379/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) 

Desta feita, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do 

art. 321 do CPC c/c art. 292 III e VI, todos do CPC, sob pena de inépcia da 

inicial. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os 

autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001272-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA (REQUERENTE)

CARLA BIANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001272-69.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: ROGERIO ESPINOZA SILVEIRA, CARLA BIANCA DA SILVA 

REQUERIDO: EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA Diante do teor da certidão 

anexada no ID nº 15988819, DEFIRO ao requerente a gratuidade da 

Justiça, nos moldes do art. 98 do CPC, haja vista a demonstração de sua 

hipossuficiência, o que impossibilita o pagamento das custas processuais, 

sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mais, tendo em vista 
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que para cumprimento da decisão proferida no ID nº 15152586 é 

necessário a expedição de carta precatória para Comarca de Cáceres/MT 

para proceder com a citação do requerido, resta prejudicada a realização 

da audiência outrora agendada nesses autos. Desta feita, redesigno a 

solenidade para o dia 03 de dezembro de 2018, às 15h30min, a ser 

realizada na sala de audiência da Segunda Vara Cível desta Comarca. 

Intimem-se todos. Expeça-se o necessário para profícua realização da 

oralidade. Cumpra-se. Mirassol D' Oeste/MT. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito (Assinado e datado digitalmente)

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001585-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABADIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDNA EDERLI COUTINHO 

PROCESSO n. 1001585-30.2018.8.11.0011 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: MARIO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: Assentamento Rozeli Nunes, 162, 

Estrada Rural, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ABADIA ALVES DE OLIVEIRA Endereço: local incerto e 

nao sabido, s/n, centro, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

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

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

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Ação de Divórcio Litigioso proposto por Mario 

Rodrigues de Oliveira, em face de Abadia Alves de Oliveira. DECISÃO: 

"Considerando-se que a requerida encontra-se em local incerto e não 

sabido, cite-se-lhe por edital para, querendo, contestar a presente ação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos como 

verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do NCPC). O 

termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC. 

Decorrido o prazo para contestar sem manifestação da requerida, desde 

já, designo-lhe a Dra. Amanda Gonçalves da Silva Palerno, OAB/MT n.º 

24.344/O como sua curadora especial. Para tanto, arbitro-lhe honorários 

advocatícios no patamar de 2 URH. Intimem-se.Cumpra-se." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE 

DA SILVA CRUZ DE SÁ, digitei. MIRASSOL D'OESTE, 22 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Caroline da Silva Cruz de Sá Analista 

Judiciária OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001159-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES FERNANDES (AUTOR(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para que apresente os dados bancários necessários à liberação 

do montante bloqueado, consoante estipulado e determinado pela R. 

Decisão de Id. 15639520, sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, 

Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NIZIA SEBASTIANA FREIRE REGIS (EXEQUENTE)

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 445202-P, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15653393, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de Outubro 

de 2018 Ordalice Barbizani Pereira técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010140-19.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE BRITO (EXEQUENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 445196-1, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15653405, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22de Outubro de 

2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-32.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 198 de 320



FRANSUELO FERRAI DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ GONZAGA DE MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a intimação das 

partes acerca da expedição de Alvará de Levantamento nos presentes 

autos sob nº 445197-P, consoante determinado pela R. Decisão de ID. 

15653414, devendo a parte REQUERENTE pugnar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de Outubro 

de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-81.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (ADVOGADO(A))

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (ADVOGADO(A))

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando o aporte do cálculo determinado 

pela R. Decisão de Id. 15853233 e juntado ao Id. 16067279, INTIMEM-SE as 

partes para pugnarem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

INDIANA CRISTINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 551,16 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15306366 e o 

Cálculo de ID. 16071338 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BOTELHO DE CARVALHO NETO (INTERESSADO)

BRUNA GABRIELA ZANROSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001628-64.2018.8.11.0011. INTERESSADO: WILSON BOTELHO DE 

CARVALHO NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Tendo em 

vista que o requerente exerce cargo comissionado de Assessor de 

Gabinete, da Segunda Vara desta Comarca, e, devido às atividades 

judicantes desenvolvidas por esta magistrada foi construída uma 

proximidade, razão pela qual, nos termos do artigo 145, inciso I, do Código 

de Processo Civil, esta magistrada tornou-se suspeita para a condução do 

presente feito. Por tais razões, DETERMINO a remessa dos autos ao 

próximo substituto legal constante na escala automática de substituição, 

prevista no Provimento n.º 02/2015/CM do Conselho da Magistratura. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 19 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-89.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARMORARIA MIRASSOL LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO INACIO FRANCISCO NETO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto a 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA e juntada no Id. 16071405. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (ADVOGADO(A))

ROSELI LIMA MARTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16074710. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 22 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS KAROLAYNE ZARZENAN DE SOUSA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Certifico que procedo com a expedição de 

intimação da parte autora, via Diário da Justiça Eletrônico, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais a qual fora condenada por Sentença, no valor de R$ 607,18 sob 

pena de ser lavrada certidão de débito e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, tudo 

em conformidade com a R. Sentença constante no ID. 15306381 e o 

Cálculo de ID. 16078845 dos presentes autos, NOS MOLDES DO ART. 351, 

PARÁGRAFOS 1º E 2º DA CNGC E PROVIMENTO N. 12/2017-CGJ. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de outubro de 2018. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-23.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

EDMILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010433-23.2014.8.11.0011. REQUERENTE: EDMILSON BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Os autos vieram conclusos diante de 

alegações de excesso ou não dos valores executados, conforme extraído 
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da ID n. 15663808. Pois bem. No que toca ao pedido de efeito suspensivo 

à execução, mister assinalar os requisitos ensejadores previstos no 

art.525, §6º do CPC/15, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o A 

apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, 

inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do 

executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou 

depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos 

forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação.” Deste modo, há que se analisar por meio da relevância do 

pedido (fumus boni iuris) e o grave dano de difícil ou incerta reparação 

(periculum in mora), o que não vislumbro no caso dos autos, visto que o 

executado apenas alega eventuais danos a serem sofridos sem 

quantificar ou indicar quais seriam. Além do mais, o valor que sustenta ser 

o devido é muito ínfimo para ocasionar fragilidade patrimonial, muito 

embora esteja em recuperação judicial, não comporta qualquer detrimento 

ou ameaça à subsistência empresarial, razão porque INDEFIRO a 

suspensão perseguida, devendo tal procedimento caminhar regularmente. 

Nessa toada, tenho que o r. projeto de sentença foi homologado na data 

de 04/09/2015 (ID n.5191565), oportunidade em que foram interpostos 

recursos inominados (ID n.5191589 e 5191608), ao passo que a r. 

sentença foi retificada parcialmente para tão somente reduzir o montante a 

título de danos morais, conforme se extrai do r. acórdão de ID n.5161644, 

in verbis: “Entendo que a repercussão dos fatos na esfera íntima da parte 

recorrida foi moderada, se comparada a outras adversidades. A 

recorrente não agiu com culpa grave e os valores indevidamente 

cobrados não são exacerbados a ponto de interferir intensamente nas 

finanças do requerente. Destarte, considero adequada a fixação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ante o exposto, dou parcial 

provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por 

danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data, mantendo no mais a 

sentença conforme prolatada. Sem honorários em razão do provimento em 

parte substancial do recurso.” Todavia, há controvérsias quanto ao valor 

excedente, comportando alegadamente um saldo de R$ 126,40 (cento e 

vinte e seis reais e quarenta centavos) conforme indicado na ID. 

15663808. Com o fito de sanar tais controvérsias, destaco que o crédito 

exequendo é de natureza concursal, ou seja, integra o plano de 

recuperação judicial por ter sido constituído antes da data do pedido 

recuperacional (o que ensejou diversos sobrestamentos do feito em seu 

curso), mais precisamente do trânsito em julgado do r. acórdão datado em 

15/06/2016 (ID.5191652) Assim sendo, pendente apenas a quantificação 

do seu excesso/remanescente, fato que deverá ser adotado os contornos 

jurídicos necessários, conforme preceituado pelo art. 49 da Lei n. 

11.101/05, in verbis: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos 

os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Deste 

modo, os valores remanescentes necessitam da competente liquidação 

para serem satisfeitos através dos procedimentos adequados, ou seja, 

com a sua aferição deverá ser emitida certidão de crédito para ser 

executado junto ao plano já homologado pelo Juízo Universal da 7ª Vara 

Empresarial do RJ, como bem determinado pelo e. Presidente do TJRJ, no 

Aviso TJ n. 37/2018: “AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON 

FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a 

pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos 

magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das 

Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados e 

demais interessados, com relação ao processo de Recuperação Judicial 

do Grupo OI (Proc. nº 0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos 

créditos detidos contra o Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites 

distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, 

sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à 

Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos 

concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que 

deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de 

origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Dito isso, mister a 

contabilização/atualização dos valores alegadamente excedidos e/ou 

remanescidos para que o débito seja integralmente satisfeito sem qualquer 

prejuízo às partes, em destaque à empresa recuperanda, motivo pelo qual, 

por força do art. 524, §2º do CPC/15[1], DETERMINO a remessa dos autos 

ao contador judiciário para que seja feito cálculo nos termos indicados no 

r. acórdão datado em 31/05/2016, ID n. 5191644. Registre-se que também 

deverá ser observado o limite da data de atualização, ou seja, até a data 

de 20/06/2016, nos termos do Aviso TJ n. 37/2018. E quanto aos índices e 

juros serão: “acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da fixação 

desta sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC.” (ID n. 5191558)” 

Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS partes para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 524. O requerimento 

previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, devendo a petição conter: 2o Para a verificação dos 

cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for 

determinado.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010213-88.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (EXEQUENTE)

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010213-88.2015.8.11.0011. EXEQUENTE: MARIA MADALENA DA SILVA 

EXECUTADO: OI MOVEL S.A Vistos. Os autos vieram conclusos diante de 

alegações de excesso ou não dos valores executados, conforme extraído 

da ID n. 15668166. Pois bem. No que toca ao pedido de efeito suspensivo 

à execução, mister assinalar os requisitos ensejadores previstos no 

art.525, §6º do CPC/15, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o A 
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apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, 

inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do 

executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou 

depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos 

forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação.” Deste modo, há que se analisar por meio da relevância do 

pedido (fumus boni iuris) e o grave dano de difícil ou incerta reparação 

(periculum in mora), o que não vislumbro no caso dos autos, visto que o 

executado apenas alega eventuais danos a serem sofridos sem 

quantificar ou indicar quais seriam. Além do mais, o valor que sustenta ser 

o devido não é o suficiente para ocasionar fragilidade patrimonial, muito 

embora esteja em recuperação judicial, não comporta qualquer detrimento 

ou ameaça à sua subsistência empresarial, razão porque INDEFIRO a 

suspensão perseguida, devendo tal procedimento caminhar regularmente. 

A parte executada alega que o crédito exequendo é concursal, ou seja, 

deve ser pago com base no plano homologado quando da data do pedido 

de recuperação judicial (20/06/2016) ao e. TJRJ, o que não merece 

sustento. Explico. O r. projeto de sentença foi homologado na data de 

30/11/2015 (ID n.5198951), oportunidade em que foram interpostos 

recursos inominados (ID n.598957 e 5198985), ao passo que a r. 

sentença foi retificada parcialmente para reduzir o montante a título de 

danos morais, conforme se extrai do r. acórdão de ID n.5198992, in verbis: 

“7.A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46 da Lei 

nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais 

Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso 

(Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor 

condenatório a título de danos morais, estipulado na quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), pois, entendo razoável a sua redução para a 

quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atendendo-se ao binômio da 

reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto 

à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a 

sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão. 8. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Condeno a parte Recorrente 

no pagamento de custas, despesas processuais e em honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, diante do 

mínimo êxito recursal.” Deste modo, o trânsito em julgado ocorreu na data 

de 11/07/2016 (ID n.5199009), momento em que se perfez a constituição 

do título executivo no importe inicial de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou 

seja, após a data do pedido de recuperação judicial, definindo-se como um 

crédito extraconcursal, sendo inaplicável o disposto pelo art. 49 da LRF. 

Por se tratar de crédito extraconcursal, não há que se falar em integração 

do débito no plano homologado pelo Juízo Universal, visto que padece de 

objeto tal pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ assim orientou, in 

verbis: “AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESEMBARGADOR MILTON 

FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, AVISA, a 

pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos 

magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das 

Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados e 

demais interessados, com relação ao processo de Recuperação Judicial 

do Grupo OI (Proc. nº 0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos 

créditos detidos contra o Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites 

distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, 

sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à 

Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos 

concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que 

deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de 

origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronológica de recebimento 

dos ofícios e autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à 

disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Assim sendo, os 

valores em debate necessitam da competente liquidação para serem 

satisfeitos através dos procedimentos adequados e considerando que há 

controvérsia quanto à sua quantificação, por força do art. 524, §2º do 

CPC/15[1], DETERMINO a remessa destes autos ao contador judiciário para 

que seja feito cálculo nos termos indicados na r. sentença recorrida e 

mantida. Registre-se que deverá ser observado os índices e juros: 

“acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da fixação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC (ID n.6158413”, bem como 

os marcos suspensivos nos autos. Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS 

partes para manifestação, no prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 524. O 

requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: 2o Para a 

verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, 

que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro 

lhe for determinado.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-70.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA SOARES (REQUERENTE)

DOUGLAS ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010361-70.2013.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA ROSANGELA SOARES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Os autos vieram conclusos diante de 

alegações de excesso ou não dos valores executados, conforme extraído 

da ID n. 15728541. Pois bem. No que toca ao pedido de efeito suspensivo 

à execução, mister assinalar os requisitos ensejadores previstos no 

art.525, §6º do CPC/15, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o A 

apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, 

inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do 

executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou 

depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos 

forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente 

suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 

reparação.” Deste modo, há que se analisar por meio da relevância do 

pedido (fumus boni iuris) e o grave dano de difícil ou incerta reparação 

(periculum in mora), o que não vislumbro no caso dos autos, visto que o 

executado apenas alega eventuais danos a serem sofridos sem 

quantificar ou indicar quais seriam. Além do mais, o valor que sustenta ser 
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o devido não é o suficiente para ocasionar fragilidade patrimonial, muito 

embora esteja em recuperação judicial, não comporta qualquer detrimento 

ou ameaça à sua subsistência empresarial, razão porque INDEFIRO a 

suspensão perseguida, devendo tal procedimento caminhar regularmente. 

A parte executada alega que o crédito exequendo é concursal, ou seja, 

deve ser pago com base no plano homologado quando da data do pedido 

de recuperação judicial (20/06/2016) ao e. TJRJ, o que não merece 

sustento. Explico. O r. projeto de sentença foi homologado na data de 

29/06/2015 (ID n.5173297), oportunidade em que foram interpostos 

recursos inominados (ID n.5173303 e 5173327), ao passo que a r. 

sentença foi mantida em sua integralidade, conforme se extrai do r. 

acórdão de ID n.5173348, in verbis: “3. Para a fixação de indenização por 

danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais 

das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa 

da parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa 

para a redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 4. A indenização fixada em R$ 

7.000,00 (sete mil reais), se mostra razoável para o caso em referência. 5. 

Tratando-se de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o 

valor da indenização por dano moral a partir da citação. Precedentes do 

STJ. 6. Recurso não provido.” Deste modo, o trânsito em julgado ocorreu 

na data de 22/06/2016 (ID n.5173362), momento em que se perfez a 

constituição do título executivo no importe inicial de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), ou seja, após a data do pedido de recuperação judicial, 

definindo-se como um crédito extraconcursal, sendo inaplicável o disposto 

pelo art. 49 da LRF. Por se tratar de crédito extraconcursal, não há que se 

falar em integração do débito no plano homologado pelo Juízo Universal, 

visto que padece de objeto tal pleito. Não obstante, o e. Presidente do TJRJ 

assim orientou, in verbis: “AVISO TJ nº 37/2018. O PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

DESEMBARGADOR MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas 

atribuições legais, AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital, aos magistrados, membros do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, 

servidores, advogados e demais interessados, com relação ao processo 

de  Recuperação  Jud ic ia l  do  Grupo  O I  (P roc .  n º 

0203711-65.2016.8.19.0001), que - acerca dos créditos detidos contra o 

Grupo OI/TELEMAR - "1. Com a realização da Assembleia Geral de 

Credores em 19.12.2017, os processos em que as empresas do Grupo 

OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender 

se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador 

constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação 

Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 

20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os 

processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir 

até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 

20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva 

certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal 

possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo 

ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, 

portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de 

origem. 3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais 

devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito 

líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, 

o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial 

comunicando a necessidade de pagamento do crédito. 4. O Juízo da 

Recuperação, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritório de 

Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os organizará por ordem 

cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às 

Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A lista com a 

ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização para 

efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018. Desembargador MILTON 

FERNANDES DE SOUZA Presidente do Tribunal de Justiça. Este texto não 

substitui o publicado no Diário Oficial.” (negritos nossos) Assim sendo, os 

valores em debate necessitam da competente liquidação para serem 

satisfeitos através dos procedimentos adequados e considerando que há 

controvérsia quanto à sua quantificação, por força do art. 524, §2º do 

CPC/15[1], DETERMINO a remessa destes autos ao contador judiciário para 

que seja feito cálculo nos termos indicados na r. sentença recorrida e 

mantida. Registre-se que deverá ser observado os índices e juros: 

“acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir da fixação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC (ID n.6158413”, bem como 

os marcos suspensivos nos autos. Com o aporte do cálculo aos autos, ÀS 

partes para manifestação, no prazo legal. Por fim, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 

2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Art. 524. O 

requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: 2o Para a 

verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, 

que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro 

lhe for determinado.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000590-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. D. S. (REQUERENTE)

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO (ADVOGADO(A))

R. J. D. S. (REQUERENTE)

ADRIANE MARCON (ADVOGADO(A))

EMANUEL JOSE FIGUEIREDO DA PAIXAO (REQUERENTE)

JOICENIL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

F. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015. Nova Mutum,22 de outubro de 2018. 

CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000849-78.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000849-78.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1001705-42.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGO MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1001705-42.2018.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da complementação da diligência do Oficial 

de Justiça LESLIE MARIA GARCIA, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de Complementação de Diligência por Depósito”, 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  s i t e  d o  T J / M T ,  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ no valor de R$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta 

reais). CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

DAIZE OLIVEIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010123-78.2017.8.11.0086 Valor da causa: $681.49 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: DAIZE OLIVEIRA DA ROSA Endereço: Rua DOS 

LOUROS, LOTE 17, QUADRA 23, FLOR DE PEQUI I, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ALBERTO VIETO 

MACHADO SCALOPPE - MT0019531A POLO PASSIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: Rua BARAO DE MELGACO, 3735, 

CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Certifico e 

dou fé que o Recurso protocolado no ID 9172955 é tempestivo. Certifico 

ainda que o Recorrente requereu Assistência Judiciária. Em cumprimento 

ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, 

para querendo, apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAIZE OLIVEIRA DA ROSA (REQUERENTE)

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO PROCESSO n. 

8010124-63.2017.8.11.0086 Valor da causa: $50.11 ESPÉCIE: [DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DAIZE OLIVEIRA DA ROSA Endereço: Rua DOS LOUROS, LOTE 17, 

QUADRA 23, FLOR DE PEQUI I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - MT0019531A POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Endereço: Rua BARRÃO DE MELGAÇO, 3775, - DE 

3271/3272 AO FIM, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 9172446 

é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente requereu Assistência 

Judiciária. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 9.099/1995, intimo a 

Parte Recorrida do recurso, para querendo, apresentar resposta escrita 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. NOVA MUTUM, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MENEGATTI RAMOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 
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1000583-91.2018.8.11.0086 Valor da causa: $1,256.08 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: LUIZ CARLOS MENEGATTI RAMOS 

Endereço: SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

COORDENAÇÃO GERAL, s/n, RUA UM, S/N, PALÁCIO PAIAGUÁS, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-903 

Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 22/01/2019 Hora: 17:30 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME (REQUERENTE)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMANTA WEBBER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000522-36.2018.8.11.0086 Valor da causa: $2,308.84 ESPÉCIE: 

[PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME 

Endereço: Avenida dos Beija-Flores, 471, N, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: DANIEL LUIS 

NASCIMENTO MOURA - MT0016604A, THIAGO PERTILE BORDA - 

MT0021017A POLO PASSIVO: Nome: SAMANTA WEBBER Endereço: Rua 

dos Jacarandás, 843-W, Jardim Imperial, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): INGRIT C. DE R. M. DA SILVA EIRELI - ME Pelo 

presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 23/01/2019 Hora: 13:30 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIANE DA ROCHA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 
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DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000602-97.2018.8.11.0086 Valor da causa: $2,754.76 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA Endereço: 

Avenida Maranhão, 817, N, Distrito Industrial, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Nome: CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA 

Endereço: Rua dos Anturios, 3242W, Distrito Industrial Sul, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 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 POLO PASSIVO: Nome: EDIANE DA ROCHA FERREIRA 

Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 564, Clinemat - 

Clínica Néfrológica, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-600 Senhor(a): 

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA e outros Pelo presente, 

extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de 

Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 

51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 23/01/2019 Hora: 14:30 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA MUTUM, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ACACIO DE OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DO RETORNO DAS TURMAS RECURSAIS PROCESSO n. 

1000227-33.2017.8.11.0086 Valor da causa: $1,319.91 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ACACIO DE 

OLIVEIRA SOUZA Endereço: Rua Sete Copas, 76 W, quadra, lote 22, 

Bairro de Pequi III, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - MT23145-O POLO 

PASSIVO: Nome: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1499, 19 Andar, BELA 

VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-200 ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP0221386A Nos termos 

da legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossas 

Senhorias, acerca do retorno dos autos da Turma Recursal, para que 

requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão. NOVA MUTUM, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular. Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-47.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELE RENATA PAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

DANIELLE BRAGA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1000282-47.2018.8.11.0086 Valor da causa: $9,505.00 

ESPÉCIE: [CANCELAMENTO DE VÔO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SIBELE RENATA 

PAIS Endereço: Av. das Araras, 334-N, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 
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78450-000 POLO PASSIVO: Nome: DECOLAR.COM LTDA Endereço: 

AVENIDA DOUTOR TIMÓTEO PENTEADO, 1578, - ATÉ 2379/2380, VILA 

HULDA, GUARULHOS - SP - CEP: 07094-000 Nome: TRANSPORTES 

AEREOS PORTUGUESES SA Endereço: AVENIDA PAULISTA, 453, - ATÉ 

609 - LADO ÍMPAR, ANDAR 14, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01311-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: STEPHANYE RODRIGUES 

VAZ PEDROSO - SP362569, THIAGO XAVIER ALVES - SP331632 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: DANIELLE BRAGA MONTEIRO - 

RJ146081-A Senhor(a): REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, 

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 23/01/2019 Hora: 15:30 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Nova Xavantina

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000568-53.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

GLADES FURINI (REQUERENTE)

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO (ADVOGADO(A))

LEONARDO NUNES MANOEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000568-53.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, LEONARDO 

NUNES MANOEL, GLADES FURINI REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA Vistos. A concessão da justiça gratuita depende de 

comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme 

disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Assim 

sendo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar sua alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das 

custas processuais iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos 

termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da benesse. Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se 

e tornem conclusos. Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000664-68.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000664-68.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. A concessão da justiça gratuita depende de 

comprovação da hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme 

disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Assim 

sendo, intime-se a parte autora para, no prazo legal, comprovar sua 

alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais 

iniciais, podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, 

do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse . Com 

a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. 

Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO 

ROOS Juiz(a) de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000745-18.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

GUILHERMINA LOSS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Nos termos da Legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta 

comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a 

parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal.Zélia Alves 

Bispo da Silva - Gestora Judiciária. SEDE DO 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL 

DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35731003

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000705-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DE AGUIAR (REQUERENTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 206 de 320



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Nos termos da Legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta 

comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a 

parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal.Zélia Alves 

Bispo da Silva - Gestora Judiciária. SEDE DO 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL 

DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35731003

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-74.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL WILLIAN SILVA SOUZA (AUTOR(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Nos termos da Legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta 

comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a 

parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal.Zélia Alves 

Bispo da Silva - Gestora Judiciária. SEDE DO 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL 

DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35731003

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000484-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena (ADVOGADO(A))

RUBIA DE MOURA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DE PARANATINGA Nos termos da Legislação vigente e Provimento 

nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta 

comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a 

parte autora para impugnar a contestação, no prazo legal.Zélia Alves 

Bispo da Silva - Gestora Judiciária. SEDE DO 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL 

DE PARANATINGA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35731003

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000876-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CAIUMALO KUTIACA (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000879-45.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CAIUMALO KUTIACA (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 
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faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000881-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CAIUMALO KUTIACA (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000897-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000900-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000902-88.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000903-73.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 
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devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000904-58.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000939-18.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000943-55.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000952-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000953-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 
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possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000954-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000958-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000960-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))
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EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001035-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001036-18.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido 

de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 5º, LXXIV assegura 

“(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo depreende-se que a 

assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 

1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça gratuita àqueles que não 

têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio. Não bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a 

questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente 

é beneficiária de aposentadoria por idade, percebendo vencimentos 

mensais equivalentes a um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova 

da alegada hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à 

inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes 

possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 
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prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001042-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001044-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 
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consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001046-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001047-47.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001049-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 
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judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001050-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001052-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 
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faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001061-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001066-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001055-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001030-11.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001053-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 
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prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001054-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001058-76.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 
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consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001059-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001060-46.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001063-98.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 
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judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000893-29.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

DANIEL OSVALDO JURAPE (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001024-04.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

LAURINDA DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente não traz aos autos comprovante de endereço. 

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência 

relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, 

sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição 

Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, ou 

justificar documentalmente a apresentação de documento em nome de 

terceiro, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do 

feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001022-34.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 221 de 320



JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

LEDI DE FATIMA SABADIN SCARIOT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente não traz aos autos comprovante de endereço. 

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência 

relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, 

sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição 

Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, ou 

justificar documentalmente a apresentação de documento em nome de 

terceiro, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do 

feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001038-85.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

CREONICE MARIA DO SOCORRO DA SILVA (REQUERENTE)

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Da análise da petição inicial verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição 

(NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 

246, § § 1º e 2º, do NCPC para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Observe-se o 

disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se 

necessário. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000901-06.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ELZA CUTAZAGA (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000992-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 
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Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000994-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000997-21.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 
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334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001008-50.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001014-57.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001018-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))
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INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ESTELITA QUIALO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000921-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001076-97.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001027-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

ZELIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Da análise da petição inicial verifico 
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que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição 

(NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 

246, § § 1º e 2º, do NCPC para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Observe-se o 

disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se 

necessário. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

UENISON GOMES GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, De elementar conhecimento que a 

benesse da gratuidade de justiça encontra previsão nos arts. 98 e 

seguintes do novo Código de Processo Civil, in 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”. In casu, a 

parte autora realiza seu requerimento de forma genérica, limitando-se a 

instruir a inicial com mera declaração genérica de hipossuficiência. Ocorre 

que a parte demandante se qualifica como “farmacêutico bioquímico” e 

traz aos autos elementos que permite aferir que o autor aufere ganhos 

mensais acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Imperiosa, portanto, a 

emenda à exordial. Deste modo, DETERMINO à parte requerente que, em 

15 (quinze) dias, junte aos autos documentos idôneos capazes de 

comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

pedido, ou, querendo, pague as custas de distribuição, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000981-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

BATISTA NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o 

juízo de admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de 

modo a formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque, a parte requerente não traz aos autos comprovante de endereço. 

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência 

relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, 

sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição 

Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, ou 

justificar documentalmente a apresentação de documento em nome de 

terceiro, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do 

feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000986-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

ADAO ALVES PEIXOTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Da análise da petição inicial verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição 

(NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 

246, § § 1º e 2º, do NCPC para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Observe-se o 

disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se 

necessário. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000701-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

TRACK PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA - ME (AUTOR(A))

RONDES MENDONCA TRINDADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERADORA PARACALL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, eis que preenchidos 

os requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório 

de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido 

inicial, para que os devedores paguem o principal e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte 

ré poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000760-84.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CAMILA SCHARLAU BEE (RÉU)

LEONIR BELMIRO BEE (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, eis que preenchidos 

os requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório 

de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido 

inicial, para que os devedores paguem o principal e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte 

ré poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. DEFIRO a inclusão de 

IVANDA GHENO BEE no polo passivo, na forma postulada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000811-95.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SULIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, eis que preenchidos 

os requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório 

de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido 

inicial, para que os devedores paguem o principal e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte 

ré poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000854-32.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (LITISCONSORTE)

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES PERES DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez 

que preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000907-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CARVALHO BISCO (RÉU)

MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO (RÉU)

FRANCISCO DE ASSIS BISCO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, eis que preenchidos 

os requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório 

de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido 

inicial, para que os devedores paguem o principal e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte 

ré poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000912-35.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (RÉU)

YONARA CLAUDIA RISCAROLLI (RÉU)

GUIDO NELSON SCHMITT (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, eis que preenchidos 

os requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório 

de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido 

inicial, para que os devedores paguem o principal e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte 

ré poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001023-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVES BONILHA (RÉU)

LOURIVAL BONILHA (RÉU)

MERCEDES ALVES BONILHA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, eis que preenchidos 

os requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório 

de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido 

inicial, para que os devedores paguem o principal e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte 

ré poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-98.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

GISELLI PASSONI ZENATTI (ADVOGADO(A))

ORANDIR BOTINI RICIARDI (AUTOR(A))

OSMAIR BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL BERNARDINO OAB - 323.182.439-72 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ANTONIO PERIN (RÉU)

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (RÉU)

ANDRE HENRIQUE SCHNEIDER DI LORETO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, RECEBO a ação na forma em que se 

encontra e RATIFICO os atos processuais praticados pelo juízo remetente. 

No mais, INTIME-SE o requerente para, em cinco (05) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000741-78.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YONARA CLAUDIA RISCAROLLI (EXECUTADO)

RICARDO SCHMITT (EXECUTADO)

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Citem-se os executados para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, os 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, arrestar-lhes-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000915-87.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELA SCHMITT (EXECUTADO)

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Citem-se os executados para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, os 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, arrestar-lhes-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000924-49.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIANO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

FLAVIA PRISCILLA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

FLAVIO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Citem-se os executados para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, os 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, arrestar-lhes-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000969-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

YONARA CLAUDIA RISCAROLLI (EXECUTADO)

ROSELA SCHMITT (EXECUTADO)

RAFAEL CRISTIANO SCHMITT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Citem-se os executados para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, os 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, arrestar-lhes-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000975-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA PARMIGIANI DE BIASIO (ADVOGADO(A))

NARAYANA DE FREITAS FURLANETTO (ADVOGADO(A))

POLLI FERTILIZANTES INDUSTRIA E TRANSPORTES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO PINTON (EXECUTADO)

ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Citem-se os executados para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, os 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, arrestar-lhes-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000984-22.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DO PRADO WEGNER (EXECUTADO)

L. DO PRADO WEGNER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Citem-se os executados para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da citação, efetuar o pagamento da 

dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito, consignando que em caso de integral 

pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, os 

executados. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelos executados e aceitos por este 

juízo, mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar os executados, arrestar-lhes-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar os executados 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000892-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA CRISTINA CARVALHO BISCO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, eis que preenchidos 

os requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório 

de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido 

inicial, para que os devedores paguem o principal e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

consignando que, em caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta 

de custas processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte 

ré poderá ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado 

inicial (NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de 

não oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000978-15.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))
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MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Da análise da petição inicial verifico 

que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição 

(NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 

246, § § 1º e 2º, do NCPC para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Em homenagem 

ao princípio da celeridade processual e diante da suposta patologia que 

acomete a parte autora, DETERMINO a realização de perícia médica e 

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico. Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para 

ciência. INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o 

fizeram, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico 

no mesmo prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações 

pertinentes. FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da 

perícia médica, e 10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo. Com 

o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o 

laudo, OFICIE-SE ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do 

Estado para pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da 

Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se 

o necessário para tanto. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 19 de outubro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000991-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULO RODRIGUES (AUTOR(A))

LARA MOERSCHBERGER NEDEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, De início, importante salientar que a 

ação de despejo segue os ditames do procedimento comum, somente 

sendo possível a concessão de medida liminar para desocupação do 

imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nas hipóteses previstas no § 1º e 

incisos do art. 59, da Lei nº 8.245/91, o que não é o caso dos autos. 

Assim, RECEBO a inicial, eis preenchidos os requisitos legais. 

Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 

de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novo Código de Processo Civil, e com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse do réu na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Ainda, INTIME-SE o 

requerente, por intermédio de seu advogado. 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 artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Paranatinga/MT, 19 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000989-44.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO WITT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO VISTO, Cuidam os presentes autos de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar proposta pelo BANCO DO BRASIL 

S/A em desfavor de PAULO SERGIO WITT, com base no Decreto-Lei nº 

911, de 01.10.69. Narra a inicial que o requerido realizou junto ao 

requerente contrato de financiamento para aquisição do veículo 

TOYOTA/HILUX CD4X4 SRV, PLACA OAY-2630, 2013/2013, BRANCA, 

CHASSI 8AJFY29G4D8541122, BRANCA. Afirma que a parte requerida 

não cumpriu com o pactuado, deixando de realizar o pagamento das 

parcelas vencidas e, que, embora tenha sido notificado extrajudicialmente, 

manteve-se em mora. Com a petição inicial vieram cópia do contrato de 

alienação fiduciária, comprovante de notificação extrajudicial, dentre 

outros documentos. Pois bem. Analisando os autos, observo que o 

contrato anexado com a inicial traz em seu bojo o pacto de alienação 

fiduciária do bem descrito na peça inaugural, autorizando dessa maneira a 

sua busca e apreensão. Por sua vez, a parte ré encontra-se constituída 

em mora por força do instrumento de protesto realizado no ofício local, não 

tendo tomado nenhuma providência para adimplir o débito. Assim, 

comprovada a mora, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 

01.10.69. Por consequência, DETERMINO a expedição de mandado busca 

e apreensão, nomeando como depositário fiel do bem o representante 

legal da empresa requerente ou quem este indicar. LAVRE-SE o 

respectivo termo de compromisso. Efetivada a medida, CITE-SE o 

requerido para, querendo e em 15 (quinze) dias, contestar a presente 

ação, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da efetivação da 

medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 911, de 

1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, de 03.08.04). 

Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados necessários. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 19 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000982-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO RAMOS (REQUERENTE)

JOAO BATISTA ANTONIOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DECISÃO VISTO, Da análise da petição inicial verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição 

(NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, observando o que preceitua o art. 
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246, § § 1º e 2º, do NCPC para que responda a presente ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Em homenagem 

ao princípio da celeridade processual e diante da suposta patologia que 

acomete a parte autora, DETERMINO a realização de perícia médica e 

NOMEIO para sua confecção o médico Júnior Lima Bezerra, com cadastro 

na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, FIXO os honorários 

periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Provimento nº 

68/2008-CGJ, considerando o valor médio de uma consulta, o tempo 

decorrente para a resposta dos quesitos apresentados e o grau de 

especialidade do médico. Com o agendamento, INTIMEM-SE as partes, para 

ciência. INTIMEM-SE as partes para apresentarem quesitos, se já não o 

fizeram, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo indicar assistente técnico 

no mesmo prazo, bem como podendo o perito fazer outras observações 

pertinentes. FIXO o prazo de 40 (quarenta) dias para a realização da 

perícia médica, e 10 (dez) dias após o exame para juntada do laudo. Com 

o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o 

laudo, OFICIE-SE ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do 

Estado para pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da 

Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se 

o necessário para tanto. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Paranatinga/MT, 19 de outubro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-35.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU BREVES PAULINO (REQUERENTE)

JONAS BACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDELIR CENSE (REQUERIDO)

NUBIA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

8010035-35.2017.8.11.0023; Valor causa: R$ 9.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JONAS 

BACH, ELISEU BREVES PAULINO Parte Ré: REQUERIDO: VALDELIR CENSE 

Vistos etc., Trata-se de AÇÃO RECLAMATÓRIA DE COBRANÇA 

propostas por ELISEU BREVES PAULINO e JONAS BACH em face DE 

VALDELIR CENSE. Nos presentes autos, o valor da causa deve ser 

considerado o valor do contrato, ou seja, R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco 

mil reais), acrescido dos demais pedidos, o qual supera o valor de alçada 

dos juizados especiais (40 salários mínimos, que na época do ajuizamento 

da ação, correspondiam a R$ 37.480,00 e atualmente correspondem a R$ 

38.160,00). Neste sentido julgou a Turma Recursal dos Juizados Especiais 

do Distrito Federal: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. 

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR DA 

CAUSA. VALOR DO CONTRATO. PEDIDOS CUMULADOS QUE SUPERAM 

O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Acórdão lavrado em conformidade com o disposto no 

art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. 2. O valor da causa quando se pretende 

discutir a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do 

negócio jurídico, deve corresponder ao valor do contrato (art. 259, V, do 

CPC). 3. A pretensão do recorrente não se limita somente à restituição dos 

valores, uma vez que pretende a rescisão contratual com retorno ao 

estado anterior. 4. Valor do contrato (R$ 122.160,70) que supera em muito 

o limite de alçada dos juizados, leva à declaração de incompetência 

absoluta, nos termos do art. 3º, inciso I c/c art. 15, ambos da Lei 9.099/95, 

resguardando-se ao recorrente as vias ordinárias para resolução do 

conflito de interesses. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença 

mantida pelos próprios fundamentos. 6. Condenado o recorrente nas 

custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos 

réus/recorridos, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, devidamente corrigidos, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja 

execução ficará suspensa por 05 anos, isto em razão da gratuidade de 

justiça que defiro neste momento. (TJ-DF - RI: 07200627820158070016, 

Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de Julgamento: 11/03/2016, 

SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/03/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, inobstante existir 

parecer técnico emitido por engenheiro habilitado, entendo que há 

necessidade de prova pericial imparcial realizada por terceiro para o fim 

de averiguar-se os supostos danos alegados, o que também afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

na forma do art. 3º, I e 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 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. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-79.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ECONOMIZAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

NUBIA SILVA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

CIELO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

8010099-79.2016.8.11.0023; Valor causa: R$ 12.403,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE MÓVEL, INADIMPLEMENTO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ECONOMIZAR COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: CIELO 

S.A. VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente rejeito a preliminar 

aventada pela defesa no tocante a inexistência de relação de consumo, 

pois a questão a ser discutida nos autos versa sobre a cobrança indevida 

de aluguéis de máquina após pedido de cancelamento. Assim, uma vez 

constatada a vulnerabilidade da empresa contratante, seja porque o 

sucesso da sua atividade comercial depende dos serviços e produtos 

oferecidos pela contratada, seja porque não detém conhecimento técnico 

específico acerca do objeto de consumo, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor ao contrato de credenciamento e adesão do estabelecimento 

comercial ao sistema da empresa Reclamada (CIELO). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta por ECONOMIZAR 

COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME em face de CIELO 

S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que aderiu aos serviços 

oferecidos pela empresa reclamada referentes a transações comerciais, 

adquirindo assim uma máquina de cartão de crédito e débito. Aduz que no 

mês de dezembro de 2014 entrou em contato com a empresa ré 

solicitando o cancelamento dos serviços "Pin pads" e "Tefs", agregados 

as máquinas de cartão das loas da cidade de Alta Floresta/MT, Peixoto de 

Azevedo/MT e Guarantã do Norte/MT, recebendo a informação que os 

valores cobrados seriam ressarcidos, entretanto, jamais recebeu o 

estorno, motivo pelo qual pugna pela procedência de todos os pedidos da 

inicial. Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os 

pedidos da inicial da parte reclamante e aduzindo pela inexistência do 

dever de indenizar, tendo em vista a regularidade na contratação dos 

serviços, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. O pedido da Reclamante é improcedente, senão vejamos. Ao 

compulsar os autos, verifica-se que em nenhum momento a parte 

reclamante demonstrou ter realizado a solicitação para cancelamento dos 

serviços “Pin pads” e “Tefs. Isto porque trouxe aos autos somente 
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protocolos referentes a solicitação de reembolso dos valores que entendia 

terem sido cobrados de forma indevida. Tal fato poderia ter sido facilmente 

comprovado se tivesse colacionado o protocolo de atendimento solicitando 

o cancelamento de tais serviços, razão pela qual indefiro a inversão do 

ônus da prova. Ademais, restou preclusa a produção de tais provas de 

protocolos de atendimento referentes ao pedido de cancelamento em sede 

de impugnação à contestação, razão pela qual desconsidero para fins do 

alegado. O ônus de comprovar o pedido de cancelamento é da reclamante, 

nos termos do art. 373, I do Novo Código de Processo Civil: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito;” Em situação semelhante, segue jurisprudência do Tribunal de 

Justiça do RS: “TJ-RS - Recurso Cível 71004435525 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 20/02/2014 Ementa: CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO 

CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO. Não 

logrou o autor comprovar suas alegações, consistentes em haver 

procedido ao cancelamento de seu cartão de crédito junto ao banco réu 

em data anterior ao lançamento dos débitos aqui combatidos (faturas de 

fls. 09/14), a teor do que preceitua o art. 333 , inc. I , do CPC . O 

documento acostado à fl. 53 pelo requerido demonstra unicamente o 

cancelamento de seguros de acidentes pessoais, permanecendo ativo o 

cartão de crédito. Assim, não se evidenciando elemento algum a chancelar 

a asserção de que as dívidas contestadas não seriam efetivamente do 

autor, cumpre haja a ratificação da decisão de primeiro grau que julgou 

improcedente a demanda, diante da licitude da inscrição do demandante 

em cadastro restritivo de crédito. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004435525, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 18/02/2014)” Com efeito, não há de se falar em 

restituição de valores. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com 

a extinção do processo com julgamento do mérito. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 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. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002040-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. Q. (ADVOGADO(A))

P. M. V. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. M. D. O. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002040-86.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE REQUERIDO: INGRID 

MARA DE OLIVEIRA POCHE Atenda-se ao MP. , 4 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000796-25.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

EDILAINE MENDES DA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA 

Vistos. Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as 

provas a serem produzidas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BERNARDO FILHO (AUTOR(A))

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05.12.2018, às 

16h30, primeiro horário livre em pauta. Querendo as partes a intimação de 

outras testemunhas, devem depositar o rol, precisando-lhes o nome, 

profissão, residência e o local de trabalho, em até 10 (dez) dias antes da 

audiência, devendo ainda trazê-las independentemente de intimação, 

ressalvado, neste último caso, quando arroladas pela Defensoria Pública e 

pelo Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001560-11.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEONICE ROCHA DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001560-11.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CLEONICE ROCHA DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Defiro o pedido retro. Expeça-se Carta Precatória visando 

à intimação pessoal do Diretor da Gerência Executiva do Instituto Nacional 

da Seguridade Social para que implante o benefício previdenciário em 

favor do autor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00, que será aplicada em nome deste. Faça consignar 

que o Oficial de Justiça deverá certificar o nome completo e CPF do Diretor 

da Gerência Executiva do Instituto Nacional da Seguridade Social. 

Intimem-se ainda as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as 

provas a serem produzidas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001092-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA SABINOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001092-47.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

FRANCISCA MARIA SABINOS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30/01/2019 às 14h30. Intimem-se, devendo as testemunhas 

comparecer independente de mandado de intimação. Pontes e Lacerda, 10 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001093-32.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

RUBENS FREDERICO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001093-32.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

RUBENS FREDERICO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/01/2019 às 15hs. Intimem-se, devendo as testemunhas comparecer 

independente de mandado de intimação. Pontes e Lacerda, 10 de outubro 

de 2018. , 10 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001460-56.2018.8.11.0013
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Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001460-56.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

ANTONIO DA SILVA FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/01/2019 às 15h30. Intimem-se, devendo as testemunhas comparecer 

independente de mandado de intimação. Pontes e Lacerda, 10 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001474-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

GIVANETE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001474-40.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

GIVANETE FRANCISCA BARBOSA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL ,Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30/01/2019 às 16hs. Intimem-se, devendo as testemunhas comparecer 

independente de mandado de intimação. Pontes e Lacerda, 10 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001472-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001472-70.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE ALVES DE ARAUJO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ,Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/01/2019 às 16h20. Intimem-se, devendo as testemunhas comparecer 

independente de mandado de intimação. Pontes e Lacerda, 10 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001469-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA INACIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001469-18.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA INACIO DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/01/2019 às 16h40. Intimem-se, devendo as testemunhas comparecer 

independente de mandado de intimação. Pontes e Lacerda, 10 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001064-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IANE MARIA GONCALVES (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001064-79.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

IANE MARIA GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/01/2019 às 17hs. Intimem-se, devendo as testemunhas comparecer 

independente de mandado de intimação. Pontes e Lacerda, 10 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001502-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA NUNES (AUTOR(A))

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001502-08.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA NUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/01/2019 às 18hs. Intimem-se, devendo as testemunhas comparecer 

independente de mandado de intimação. Pontes e Lacerda, 10 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000998-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

IVAIR BUENO LANZARIN (ADVOGADO(A))

S. V. S. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para impugnação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108609 Nr: 5623-04.2015.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, com a juntada de referência 143, INTIMO a parte autora para 

manifestar nos autos requerendo o cumprimento da sentença ou o 

arquivamento do feito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001716-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDNA MARIA TOSTA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001716-96.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,448.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO, 

CONCESSÃO, CONVERSÃO, DATA DE INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB)]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de ID 15931933 é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 22 de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 
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32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001390-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA MAIA (REQUERENTE)

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001390-39.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$20,034.00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, RESTABELECIMENTO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, a contestação de ID 15952516 é tempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 

se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22 de outubro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - 

Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001179-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LEONEL ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001179-03.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$13,356.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[RESTABELECIMENTO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não 

- Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

para os fins de direito que, a contestação de ID 15931917 é tempestiva. 

Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora 

se manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22 de outubro de 2018 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001555-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCE LOPES DA MATTA (AUTOR(A))

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001555-86.2018.8.11.0013; Valor causa: 

$11,440.00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de ID 15952492 é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 22 de outubro de 2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002410-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECI LELES MARTINS (ADVOGADO(A))

WALDECI LELES MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002410-65.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: 

WALDECI LELES MARTINS. EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

Vistos. WALDECI LELES MARTINS, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou a presente EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Carreou à inicial os documentos de folhas retro. Em 

seguida, vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Consoante se infere da leitura dos autos, o autor, na inicial, atribuiu à 

causa, o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Desta maneira, 

considerando que o Estado de Mato Grosso é quem figura no polo passivo 

da lide, tem vigência, na hipótese, a Lei nº 12.153/2009, cujo teor dispõe 

sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Com efeito, o citado 

diploma legislativo consigna o seguinte: Art. 2º É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3º (VETADO) § 4º No 

foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. Visando a regulamentar a matéria, inclusive, o e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou a Resolução nº 

4/2014-TP (DJE de 28 de março de 2014), a qual retrata a situação nos 

seguintes termos: Art. 1º As causas referentes à Lei Federal nº 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – nos Juizados Especiais 

Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. § 1º 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito; II – 

transferência de propriedade de veículos automotores terrestres; III – 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); IV – Imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços (ICMS); V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial 

Urbana (IPTU); VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse 

para a saúde humana; VII – atendimentos médico-hospitalares e 

procedimentos cirúrgicos; VIII – execução de título extrajudicial contra a 

Fazenda Pública; IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de 

fazer, de dar e de não fazer; X – indenizatórias; XI – notificações, 

interpelações e protesto judicial; § 2º Os feitos distribuídos até a data da 

entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência 

inalterada. (...) Desta maneira, a norma ínsita no art. 2º, § 4º, da Lei nº 

12.153/2009 se refere à competência de caráter absoluto, de forma a não 

dar azo à sua prorrogação e, ademais, à sua declaração “ex officio” pelo 

julgador. Por tais considerações, na forma do art. 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, DECLARO incompetente o Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a presente 

demanda. INTIME-SE. Preclusas as vias impugnatórias, DETERMINO que o 

feito seja remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de 

Pontes e Lacerda, após procedidas as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE, providenciando o necessário. Pontes e Lacerda, 17 de 

outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002394-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

EVA GOMES PARANGABA (REQUERENTE)

MARCELLY GARCIA VALDEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA SENTENÇA Processo: 1002394-14.2018.8.11.0013 AUTOR: 

EVA GOMES PARANGABA. Vistos. Cuida-se de pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL para transferência de veículo formulado por PAULO JEFFERSON 

MARQUES PARANGABA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor 

deste juízo, tendo em vista a decretação de sua interdição. Deste modo, 

embora Eva Gomes Parangaba atue na condição de representante legal da 

requerente, o DETRAN não lhe autoriza realizar a transferência do veículo 

para o comprador. Com a inicial vieram os documentos, inclusive o termo 

de compromisso, que nomeou Eva Gomes Parangaba como curadora 

provisória do autor (ID nº. 15914775), através do processo que tramitou 

na Primeira Vara desta Comarca, sob nº. 2338-66.2016.811.0013, Código 

116454. Em seguida, vieram conclusos. É o que basta relatar. Fundamento 

e decido. Consoante se infere da literatura jurídica atinente ao tema, bem 

como efetuando-se a interpretação dos comandos legais ínsitos no Código 

de Ritos Civis, sabe-se que para o exercício do direito de ação, é 

necessário que o autor preencha determinados requisitos, que são as 

condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir 

(necessidade ou utilidade e adequação) e legitimidade. Com efeito, pelo 

que emerge dos autos, a demanda foi proposta objetivando a expedição 

de alvará judicial, a fim de possibilitar à curadora do interditado, ora autor, 

a realizar a transferência da moto Honda NXR 150 Brox Mix, placa NUF 

7679, ano 2010, chassi 9C2KDO530ARO12374, que foi vendida pelo 

autor, quando ainda não era interditado, ao Sr. Adão Faustino de Andrade. 

Apesar disso, após consulta ao Sistema Apolo, verificou-se que o 

presente pedido de expedição de alvará foi objeto, de maneira idêntica, de 

apreciação no processo de interdição que tramitou na Primeira Vara desta 

Comarca, sob nº. 2338-66.2016.811.0013, Código 116454. Especificando, 

o pedido de expedição de alvará judicial para transferência do veículo foi 

protocolizado em 27 de novembro de 2016 (ref. 40), e deferido em 25 de 

janeiro de 2017 (ref. 49). Após, expediu-se o ofício ao DETRAN em 30 de 

janeiro 2017 (ref. 51). Deste modo, considerando que o pedido já foi 

analisado e deferido em outro processo, já citado, a demanda proposta 

passou a carecer de uma de suas condições, de modo que a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, é a medida que se sobressai. 

Destarte, diante do acima exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, na forma do que preceituam o art. 485, VI, do Novo 

Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CONDENO a autora 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários de sucumbência, os quais FIXO no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, CONCEDO as 

benesses da assistência judiciária gratuita em seu favor, ficando tal 

condenação suspensa, consoante art. 98, § 3º, do NCPC. Em não 

havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002394-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

EVA GOMES PARANGABA (REQUERENTE)

MARCELLY GARCIA VALDEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002394-14.2018.8.11.0013 AUTOR: 

EVA GOMES PARANGABA. Vistos. Cuida-se de pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL para transferência de veículo formulado por PAULO JEFFERSON 

MARQUES PARANGABA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor 

deste juízo, tendo em vista a decretação de sua interdição. Deste modo, 

embora Eva Gomes Parangaba atue na condição de representante legal da 

requerente, o DETRAN não lhe autoriza realizar a transferência do veículo 

para o comprador. Com a inicial vieram os documentos, inclusive o termo 

de compromisso, que nomeou Eva Gomes Parangaba como curadora 

provisória do autor (ID nº. 15914775), através do processo que tramitou 

na Primeira Vara desta Comarca, sob nº. 2338-66.2016.811.0013, Código 

116454. Em seguida, vieram conclusos. É o que basta relatar. Fundamento 

e decido. Consoante se infere da literatura jurídica atinente ao tema, bem 

como efetuando-se a interpretação dos comandos legais ínsitos no Código 

de Ritos Civis, sabe-se que para o exercício do direito de ação, é 

necessário que o autor preencha determinados requisitos, que são as 

condições da ação: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir 

(necessidade ou utilidade e adequação) e legitimidade. Com efeito, pelo 

que emerge dos autos, a demanda foi proposta objetivando a expedição 

de alvará judicial, a fim de possibilitar à curadora do interditado, ora autor, 

a realizar a transferência da moto Honda NXR 150 Brox Mix, placa NUF 

7679, ano 2010, chassi 9C2KDO530ARO12374, que foi vendida pelo 

autor, quando ainda não era interditado, ao Sr. Adão Faustino de Andrade. 

Apesar disso, após consulta ao Sistema Apolo, verificou-se que o 

presente pedido de expedição de alvará foi objeto, de maneira idêntica, de 

apreciação no processo de interdição que tramitou na Primeira Vara desta 

Comarca, sob nº. 2338-66.2016.811.0013, Código 116454. Especificando, 

o pedido de expedição de alvará judicial para transferência do veículo foi 

protocolizado em 27 de novembro de 2016 (ref. 40), e deferido em 25 de 

janeiro de 2017 (ref. 49). Após, expediu-se o ofício ao DETRAN em 30 de 

janeiro 2017 (ref. 51). Deste modo, considerando que o pedido já foi 

analisado e deferido em outro processo, já citado, a demanda proposta 

passou a carecer de uma de suas condições, de modo que a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, é a medida que se sobressai. 

Destarte, diante do acima exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, na forma do que preceituam o art. 485, VI, do Novo 

Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CONDENO a autora 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários de sucumbência, os quais FIXO no importe de R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. No entanto, CONCEDO as 

benesses da assistência judiciária gratuita em seu favor, ficando tal 

condenação suspensa, consoante art. 98, § 3º, do NCPC. Em não 

havendo recurso voluntário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Pontes e 

Lacerda, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002395-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

MARCELLY GARCIA VALDEZ (ADVOGADO(A))

EVA GOMES PARANGABA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002395-96.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: EVA GOMES PARANGABA. Vistos. Analisando-se 

detidamente os autos, vislumbro a ausência de documentos 

indispensáveis para a propositura da ação, uma vez que apesar de 

informar ter sido casada com Paulo Marques Parangaba, o qual já é 

falecido, informando também ter sido inventariante no processo de 

inventário, não carreou aos autos documento capaz de comprovar ter sido 

nomeada como inventariante, além de cópia da sentença que homologou a 

partilha, bem como a certidão de trânsito em julgado. Sem tais documentos, 

impossível se torna a propositura da presente demanda judiciária. 

Ademais, não há nos autos a comprovação de que o falecido deixou conta 

junto ao Banco Sicredi, ou até mesmo, a comprovação da negativa da 

instituição financeira em encerrar a conta. Portanto, INTIME-SE a autora, 

por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial, na forma do art. 320 do Código de Processo Civil, 

carreando aos autos os documentos necessários, acima mencionados, 

sob pena de indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002395-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (ADVOGADO(A))

MARCELLY GARCIA VALDEZ (ADVOGADO(A))

EVA GOMES PARANGABA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002395-96.2018.8.11.0013 
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REQUERENTE: EVA GOMES PARANGABA. Vistos. Analisando-se 

detidamente os autos, vislumbro a ausência de documentos 

indispensáveis para a propositura da ação, uma vez que apesar de 

informar ter sido casada com Paulo Marques Parangaba, o qual já é 

falecido, informando também ter sido inventariante no processo de 

inventário, não carreou aos autos documento capaz de comprovar ter sido 

nomeada como inventariante, além de cópia da sentença que homologou a 

partilha, bem como a certidão de trânsito em julgado. Sem tais documentos, 

impossível se torna a propositura da presente demanda judiciária. 

Ademais, não há nos autos a comprovação de que o falecido deixou conta 

junto ao Banco Sicredi, ou até mesmo, a comprovação da negativa da 

instituição financeira em encerrar a conta. Portanto, INTIME-SE a autora, 

por meio de seus advogados, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complementar a inicial, na forma do art. 320 do Código de Processo Civil, 

carreando aos autos os documentos necessários, acima mencionados, 

sob pena de indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Após, PROMOVA-SE a conclusão dos autos. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 15 de outubro de 2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001520-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA (ADVOGADO(A))

SAULO DE SOUZA FERRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIAS FERREIRA DE LIMA (RÉU)

 

Ação: Resolução Contratual Acumulada Com Reintegração de Posse 

Código: 1001520-29.2018.811.0013 Requerente: Saulo de Souza Ferraz 

Requerido: Ezequias Ferreira de Lima CERTIDÃO Tatiane Ribeiro de Matos, 

Distribuidora da Comarca de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no 

uso de minhas atribuições legais; Certifico que não é possível vincular a 

guia de recolhimento das custas processuais nº 88368 ao processo: 

1001520-29.2018.811.0013, devido a referida guia ter sido emitida para 

processos físicos. Sendo assim, necessário o recolhimento de uma nova 

guia para processos PJE. O referido é verdade e dou fé, dada e passada 

nesta cidade de Pontes e Lacerda, aos 22 de outubro de 2018. E eu, 

Tatiane Ribeiro de Matos desta Comarca digitei e assino. Tatiane Ribeiro de 

Matos Distribuidora/Contadora/Partidora Mat. 26094

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100726 Nr: 2482-74.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Lemos Maia Júnior, DARCKIUANE 

NATALIA SOUZA MACEDO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002300-66.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA MARIA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA BENTO GOMES (RÉU)

WALTER GOMES SANTANA (RÉU)

Outros Interessados:

Rosimar (CONFINANTES)

José de Assis (CONFINANTES)

Sandra Regina (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE PONTES E LACERDA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 

30(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA PROCESSO n. 

1002300-66.2018.8.11.0013 Valor da causa: $60,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

SILVESTRE OLIVEIRA DA SILVA Endereço: Rua 10, quadra 03, 171, 

Residencial Glória, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 Nome: 

ANA MARIA DE MORAES Endereço: Rua 10, quadra 03, 171, Residencial 

Glória, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 POLO PASSIVO: 

Nome: WALTER GOMES SANTANA Endereço: Rua Vera Lucia, 1518, 

desconhecido, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 Nome: GLORIA 

BENTO GOMES Endereço: Rua Vera Lucia, 1518, desconhecido, PONTES 

E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DOS INTERESSADOS, AUSENTES E INCERTOS E DESCONHECIDOS, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Os autores, desde 2006, são legítimos possuidores de um terreno urbano, 

e a residência nele construída, com área de 384m², situado na Rua 10, 

quadra 03, nº 171, Residencial Glória, em Pontes e Lacerda-MT, 

pertencente ao lote 03, da quadra nº 37, do Residencial Glória, matriculado 

no RGI local sob o nº 23.252. Tal bem era de propriedade de Walter Gomes 

Santana e sua esposa Glória Bento Gomes que, no ano de 2006, 

venderam para os autores. Os autores residem no imóvel há mais de 10 

anos e, durante todo o tempo, os autores exerceram ostensivamente a 

sua posse, enquanto faziam as obras necessárias e tomavam as 

providências para habitarem o imóvel, demonstrando claramente não só o 

animus domini como também o corpus, intrínsecos à posse ad 

usucapionem. DECISÃO: Vistos. CITEM-SE, pessoalmente, com prazo de 

15 (quinze) dias, as pessoas em cujos nomes estiver transcrito o imóvel, 

bem como os confinantes e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos. NOTIFIQUEM-SE, por 

meio de carta guarnecida com aviso de recebimento, as Fazendas 

Públicas Municipal, Estadual e Nacional para que, caso queiram, declinem 

no prazo de 15 (quinze) dias se possuem interesse em ingressar no feito, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a 

instrui. A propósito, DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 98, caput, da Lei nº 

13.105/2013.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

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

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

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

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

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO, digitei. 

Pontes e Lacerda , 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Analista Judiciário(a) OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002340-48.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOÃO RICARDO DE MATOS (REQUERENTE)

GISLAINE ANDREIA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Intimação da parte acerca da sentença: "Em se tratando de competência 

da Justiça Federal, Julgo extinto o presente feito nos termos do art.51 da 

Lei 9.099/95. PRI. Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001422-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO (ADVOGADO(A))

MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DUARTE SOARES - KENKO KIM COLCHOES - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para indicar novo endereço da parte 

promovida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010856-06.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do embargado para contrarrazões, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-70.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

INDYARA BRESSAN (REQUERENTE)

PAMELA MORINIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA (ADVOGADO(A))

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-46.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PINTO FERNANDES (REQUERENTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Intimações dos (a) Executados (a) para adimplir (em) a obrigação 

estabelecida pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se 

não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por 

cento) ao mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir do presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) 

poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das 

matérias constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010213-48.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HEBIA TIAGO DE PAULA MONTEIRO (REQUERENTE)

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

GABRIEL ADORNO LOPES (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte para dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010690-08.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FABIO APARECIDO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões aos 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001760-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LURDES ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO DE ARAUJO 

COSTA TUMIATI PROCESSO n. 1001760-18.2018.8.11.0013 Valor da 

causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) POLO ATIVO: MARIA DE LURDES ALVES FERREIRA POLO 

PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA Endereço: AVENIDA MUNICIPAL, 1174, 

BAIRRO: CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 1 Data: 

26/11/2018 Hora: 13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão 
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se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. PONTES E LACERDA, 22 de outubro de 

2018. Enoene Ferreira Teodoro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001760-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LESTER ALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LURDES ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de novembro de 2018, às 13h30min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003146-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho (ADVOGADO(A))

WEMMER SOUSA QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINALVA MADALENA DA COSTA SILVA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a 

inicial. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). 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 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000585-83.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUZINETE DIAS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Da análise da petição inicial verifico que 

estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do novel Código de 

Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do novo Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição 

(NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos de 

forma eletrônica, consoante preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC 

– dobro), se quiser. Observe-se o disposto no art. 347, (referente a 

colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei 

n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000594-45.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO (REQUERIDO)

HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 19 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000596-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE AMARAL SILVA (REQUERENTE)

FLAVIO BUSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Trata-se de pedido de liquidação de 

sentença ajuizado por KAROLINE AMARAL SILVA, em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos devidamente qualificados nos 

autos, visando a declaração de valor devido à parte requerente e 
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habilitação de valores na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, 

movida pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual, em 

face da ora requerida e de seus sócios, cujo trâmite se deu perante a 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC. Pois bem. De início, legitimo o 

ingresso da presente ação neste juízo, uma vez que proferida sentença 

em ação coletiva, a qual carece de comprovação de titularidade e 

liquidação para apuração do quantum devido, esta deve ser realizada no 

juízo do domicílio do autor, independentemente de onde tenha sido o título 

(sentença) originado, eis que trata-se de ação coletiva. Ocorre que a 

parte autora não trouxe ao feito comprovante de residência. Com efeito, 

não é dado à parte autora, sob o manto da competência relativa, a escolha 

aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena de 

violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal do 

Brasil. A propósito, Ada Pellegrini Grinover adverte que “o princípio do juiz 

natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria 

jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição possível” (in CINTRA, 

Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 

2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da norma contida 

no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou 

reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a violação do 

princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da justiça. Além 

disso, denota-se que a inicial não foi instruída com documentos assazes 

que comprovem a alegada hipossuficiência da parte requerente, mormente 

porque a requerente sequer declinou sua profissão. Portanto, imperiosa a 

emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob 

pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência em nome próprio, sob pena de indeferimento da inicial 

e documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

22 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-98.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO SOUZA BRITO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Considerando a indicação de bem à penhora 

pelo exequente, EXPEÇA-SE o necessário para que seja efetivada a 

constrição e avaliação do imóvel, nomeando-se o(s) próprio(s) 

executado(s) como fiel depositário, nos termos do que dispõe o art. 838, 

do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes da penhora e avaliação do bem. 

ATENTE-SE, a secretaria, que a esposa do(s) executado(s) deverá ser 

intimada, se casado for em regime diferente do de separação absoluta de 

bens, conforme dicção do art. 842, do novel Código de Processo Civil. 

INTIME-SE, ainda, a parte exequente para que providencie a averbação da 

penhora no Cartório de Registro de Imóveis, mediante a apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora, independentemente de mandado 

judicial, nos termos do art. 844, do NCPC. ATENTE-SE o Sr. Oficial de 

Justiça para o disposto no art. 872, do NCPC, o qual dispõe que o laudo de 

avaliação e vistoria deverão ser anexos ao auto de penhora e, não mais 

parte integrante deste. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

18 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000595-30.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ITALA KASSIA ALVES ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA VISTO, I – RELATÓRIO. Trata-se de divórcio direto 

litigioso ajuizada por ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA em face de 

MAGNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA pretendendo ver extinta a sociedade 

conjugal. Com a inicial, apresentou cópia dos documentos pessoais, 

comprovante de endereço e cópia do assento de matrimônio, além de 

outros documentos. Narra a exordial que as partes contraíram matrimônio 

nos idos de 1994 e que da união não advieram filhos nem foram adquiridos 

bens patrimoniais. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. 

FUNDAMENTO E DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO. De início, verifica-se que 

na constância do casamento, consoante informações aventadas na peça 

vestibular, não advieram filhos, e não há bens patrimoniais passíveis de 

partilha. Logo, tendo em vista o suprimento do lapso temporal advindo do 

art. 226, § 6°, da Constituição Federal, após Emenda Constitucional nº 

66/2010, inexiste instituto jurídico hábil para impedir a aplicação do art. 

1.571, inciso IV do Código Civil. Dessa maneira, a pretensão de divórcio, 

trata-se de direito potestativo da parte requerente e, indiretamente, da 

própria parte requerida, cabendo a um deles somente judicilializar o pedido 

e a intimação da outra parte acerca do teor da sentença 

d e c l a r a t ó r i a - c o n s t i t u t i v a  d o  s t a t u s  d e  s o l t e i r o ( a )  e 

declaratória-desconstitutiva do status de casado(a). Assim, havendo a 

expressa manifestação de vontade de um dos nubentes em não mais 

continuar a viga conjugal, tal elemento volitivo é o bastante para a 

concessão do divórcio em consonância com o art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal. Inobstante, registra-se a impossibilidade de retificar o 

nome da requerida, posto que trata-se de direito personalíssimo, não 

podendo o demandante pleitear tal alteração. III – DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código e Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e, via de consequência, DECRETO o 

divórcio de ADEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA e MAGNA DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA nos termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do 

Código Civil, bem como do art. 24, Lei 6.515/77. Por conseguinte, 

EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente, nos termos do art. 32, da Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, 

do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea “a”, Lei nº 6.015/73, de modo a 

proceder à averbação correlata. Isentas as partes de custas e honorários 

advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Transitada em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o necessário, ARQUIVANDO-SE ao final 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 19 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000590-08.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ESTACIO ROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA VISTO, I – RELATÓRIO. Trata-se de divórcio direto 

litigioso ajuizada por ESTÁCIO ROSA DE ALMEIDA em face de ELAINE 

APARECIDA ALMEIDA DA SILVA pretendendo ver extinta a sociedade 

conjugal, além de que seja retificado seu registro civil, a fim de que volte a 

utilizar o nome de solteira. Com a inicial, apresentou cópia dos documentos 

pessoais, comprovante de endereço e cópia do assento de matrimônio, 

além de outros documentos. Narra a exordial que as partes contraíram 

matrimônio nos idos de 1986, que os filhos que advieram do enlace 

matrimonial são todos maiores e capazes e que os bens contraídos foram 

partilhados por ocasião da separação de fato. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. II – 

FUNDAMENTAÇÃO. De início, verifica-se que na constância do 

casamento, consoante informações aventadas na peça vestibular, 

advieram filhos, todos maiores e capazes, e não há bens patrimoniais 

passíveis de partilha. Logo, tendo em vista o suprimento do lapso temporal 

advindo do art. 226, § 6°, da Constituição Federal, após Emenda 

Constitucional nº 66/2010, inexiste instituto jurídico hábil para impedir a 

aplicação do art. 1.571, inciso IV do Código Civil. Dessa maneira, a 

pretensão de divórcio, trata-se de direito potestativo da parte requerente 
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e, indiretamente, da própria parte requerida, cabendo a um deles somente 

judicilializar o pedido e a intimação da outra parte acerca do teor da 

sentença declaratória-constitutiva do status de solteiro(a) e 

declaratória-desconstitutiva do status de casado(a). Assim, havendo a 

expressa manifestação de vontade de um dos nubentes em não mais 

continuar a viga conjugal, tal elemento volitivo é o bastante para a 

concessão do divórcio em consonância com o art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal. Inobstante, registra-se a impossibilidade de retificar o 

nome da requerida, posto que trata-se de direito personalíssimo, não 

podendo o demandante pleitear tal alteração. III – DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código e Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a ação e, via de consequência, DECRETO o 

divórcio de ESTÁCIO ROSA DE ALMEIDA e ELAINE APARECIDA ALMEIDA 

DA SILVA, nos termos do art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2º do 

Código Civil, bem como do art. 24, Lei 6.515/77. Por conseguinte, 

EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente, nos termos do art. 32, da Lei nº 6.515/77, c/c art. 10, inciso I, 

do Código Civil, e artigo 29, § 1º, alínea “a”, Lei nº 6.015/73, de modo a 

proceder à averbação correlata. Isentas as partes de custas e honorários 

advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Transitada em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE o necessário, ARQUIVANDO-SE ao final 

com as cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 18 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-48.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ADEJIVAN DA SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000124-48.2017.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Promovente da petição retro. POXORÉO, 22 de outubro de 2018 

MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-98.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR BENTO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ADIEL COELHO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000056-98.2017.8.11.0014. REQUERENTE: NAIR BENTO DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. VISTO, Chamo o feito a ordem. 

REVOGO o despacho de id. 15305456, eis que lançado equivocadamente. 

Ademais, INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos a este 

Juizado Especial Cível. Após, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

manifestação, certifique-se, remetendo-se, em seguida, os autos AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 09 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA THEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000014-15.2018.8.11.0014. REQUERENTE: NILDA THEODORO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Ante o teor da certidão de id 

15749947, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 09 de outubro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-09.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010153-09.2015.8.11.0014. REQUERENTE: SHIRLEI BATEMARQUE 

PEREIRA REQUERIDO: OI S/A VISTO, Ante o teor da certidão de id 

15749961, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 09 de outubro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-13.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO BENEDITO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000428-13.2018.8.11.0014. REQUERENTE: DENISVALDO APARECIDO 

BULHOES REQUERIDO: JOSE ANTONIO BENEDITO SOARES DA SILVA 

VISTO, DEFIRO a justificativa apresentada pelo promovente, ante a 

apresentação de atestado médico. Proceda-se a Senhora Gestora o 

agendamento de data para realização da audiência de Conciliação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu – MT 09 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-95.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000429-95.2018.8.11.0014. REQUERENTE: DENISVALDO APARECIDO 

BULHOES REQUERIDO: LUCIENE SOARES DA SILVA VISTO, DEFIRO a 

justificativa apresentada pelo promovente, ante a apresentação de 

atestado médico. Proceda-se a Senhora Gestora o agendamento de data 

para realização de nova audiência de Conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu – MT 09 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-44.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CREUZA HELENA DO NASCIMENTO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000025-44.2018.8.11.0014. REQUERENTE: CREUZA HELENA DO 

NASCIMENTO SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o recurso na forma do art. 

43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais. 

INTIME-SE a parte apelada para apresentação das contrarrazões, no 

prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a Turma Recursal do 

Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-60.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA SENA MIRANDA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010018-60.2016.8.11.0014. REQUERENTE: NEIDE MARIA SENA MIRANDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Considerando o cumprimento da condenação imposta, conforme ID 

n.º 12367664, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e 

levantamento em favor da promovente, em nome de seu advogado na 

conta indicada no ID n. 15784368, eis que possui bastantes poderes para 

tanto, consoante procuração atrelada à inicial e, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 16/2011-CGJ. Por conseguinte, antes da expedição do 

competente alvará de levantamento de valores, nos termos do artigo 1º do 

Provimento n.º 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE 

a parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Outrossim, caso não haja manifestação 

a Secretaria deverá aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. INTIME-SE pessoalmente a parte 

requerente do levantamento do respectivo alvará. Após, cumpridas todas 

as deliberações, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 11 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000040-47.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO PINA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000040-47.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA CONCEICAO PINA 

EXECUTADO: VALMIR FERREIRA DA SILVA VISTO, Considerando que 

fora efetivado o bloqueio parcial da quantia executada, consoante certidão 

de id. 12862255, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e 

levantamento em favor da promovente, na conta indicada na certidão de ID 

n. 15697703, da quantia que foi bloqueada judicialmente via sistema 

Bacenjud a esses autos. Ademais, vislumbro que conforme certidão de id 

15581297, o executado não apresentou impugnação a execução. Por 

conseguinte, antes da expedição do competente alvará de levantamento 

de valores, nos termos do artigo 1º do Provimento n.º 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte contrária a fim de que, 

no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Outrossim, caso não haja manifestação a Secretaria deverá 

aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para eventual impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de 

levantamento. Após, cumpridas todas as deliberações, Intime-se a 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 11 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010043-39.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MAIA DIAS (EXEQUENTE)

LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

LUIS GUSTAVO COLANZI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010043-39.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: SILVIA MAIA DIAS 

EXECUTADO: DAROM MOVEIS LTDA VISTO, INDEFIRO, neste momento, a 

solicitação de penhora online, via Bacenjud, vez que parte a exequente 

não cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil. Desta feita, DETERMINO que a parte credora junte o valor atualizado 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do NCPC) para 

posteriormente ser deliberado sobre a realização ou não da penhora. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000219-44.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO RODRIGUES DE MEIRELES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA TUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000219-44.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: ALBINO RODRIGUES DE 

MEIRELES EXECUTADO: MARCOS SILVA TUNES VISTO, Ante a 

apresentação dos cálculos no id 15479856, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo o que entender 

lhe seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 11 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-50.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DENISVALDO APARECIDO BULHOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA XAVIER ALVES (REQUERIDO)
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LUCIMARA XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010008-50.2015.8.11.0014. REQUERENTE: DENISVALDO APARECIDO 

BULHOES REQUERIDO: LUCIANA XAVIER ALVES VISTO, Considerando o 

petitório de id 15436163, verifico que o requerente advoga em causa 

própria, posto isso INDEFIRO, a solicitação para que seja encaminhado os 

autos ao contador judicial. Desta feita, DETERMINO que a parte credora 

junte o valor atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 801 do 

NCPC) para posteriormente ser deliberado sobre a realização ou não da 

constrição almejada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

11 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-18.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DE OLIVEIRA MACEDO (EXEQUENTE)

ADRIANO SOUZA PAULINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU (EXECUTADO)

WILLIAN XAVIER SOARES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010025-18.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: JEREMIAS DE OLIVEIRA 

MACEDO EXECUTADO: MUNICIPIO DE POXOREU VISTO, Trata-se de 

requerimento de cumprimento de sentença intentado por JEREMIAS DE 

OLIVEIRA MACEDO em face de MUNÍCIPIO DE POXORÉU, todos 

devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 16 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-45.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAIZZA DANIELA LELIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010267-45.2015.8.11.0014. REQUERENTE: ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: LAIZZA DANIELA LELIS DE OLIVEIRA VISTO, INTIME-SE o 

requerente pessoalmente pela derradeira vez para que informe o 

endereço atualizado da promovida, no prazo legal, bem como, requerendo 

o que entender lhe seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. 

Poxoréu/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010222-07.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREIA DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010222-07.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: MARCOS CORREIA DE 

MAGALHAES EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME 

VISTO, Nota-se dos autos que a requerida não fora encontrada para ser 

intimada da sentença retro prolatada, bem como, a todo momento 

manteve-se inerte, em todos os atos processuais. Deste modo, não há 

como iniciar a fase de execução, sem que antes haja a intimação válida da 

parte ré acerca da condenação que lhe fora imposta. Assim, INTIME-SE a 

parte requerente para que, no prazo legal, informe nos autos o endereço 

atualizado da parte ré, ou, requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-83.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

JOAO VIEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA REIS OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

JULIANA COPETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010107-83.2016.8.11.0014. REQUERENTE: JOAO VIEIRA GUIMARAES 

REQUERIDO: CONSTRUTORA REIS OLIVEIRA LTDA - ME, MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA S/A. VISTO, INTIME-SE a parte requerida Morro 

da Mesa Concessionária S/A, para que no prazo de 05 dias, manifeste 

quanto ao requerimento da parte autora na audiência de id 15563998, 

requerendo o que entender lhe seja de direito. Após, com ou sem 

manifestação devolva-se os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 22 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000054-31.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LADY DIANA DE ARAUJO TOUSUBE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000054-31.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: LADY DIANA DE ARAUJO 

TOUSUBE EXECUTADO: LUIZ ALBERTO PEREIRA DA SILVA VISTO, 

Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença intentado por 

LADY DIANA DE ARAÚJO TOUSUBE em face de LUIZ ALBERTO PEREIRA 

DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte 

vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 22 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-70.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000269-70.2018.8.11.0014. REQUERENTE: EDSON ALVES VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

VISTO, De início, registra-se o disposto no art. 9º, inciso I, do Provimento 
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nº 29/2014-CM, in verbis: “Art. 9º. São atribuições do Juiz Leigo: I – No 

Juizado Especial Cível: a) dirigir o processo, apreciando os pedidos de 

produção de provas e determinando a realização de outra que entenda 

necessárias; b) presidir audiências de conciliação e de instrução e 

julgamento, buscando sempre a composição amigável do litígio; c) proferir 

decisão que reputar mais justa e equânime, submetendo-as à 

homologação do Juiz Togado. (...)”. Desta exegese, considerando que ao 

Juiz(a) Leigo(a) compete a apreciação quanto à produção de provas e a 

presidência das audiências de instrução e julgamento, e, ainda, o 

julgamento antecipado da lide, se o caso, REMETAM-SE os autos à 

apreciação da Juíza Leiga credenciada a este Juizado Especial Cível para 

as providências que entender pertinentes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 22 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010075-78.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (EXEQUENTE)

RODOLFO SORIANO WOLFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010075-78.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: NELSO MARCON EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, 

Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença intentado por 

NELSON MARCOM em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 22 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-85.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONIFACIO TRINDADE (REQUERENTE)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000268-85.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JOSE BONIFACIO TRINDADE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS E 

OUTRO em face de JOSÉ BONIFÁCIO TRINDADE, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Intime-se a parte vencida para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 22 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-02.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS (ADVOGADO(A))

PEDRO ERNESTO MOREIRA DOS SANTOS MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000571-02.2018.8.11.0014. REQUERENTE: PEDRO ERNESTO MOREIRA 

DOS SANTOS MACHADO REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO VISTO, 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c repetição de 

indébito e pedido de reparação por dano moral e material com pedido de 

tutela antecipada, ajuizada por PEDRO ERNESTO MOREIRA DOS SANTOS 

MACHADO em desfavor de BANCO OLÉ CONSIGNADOS S/A, ambos já 

devidamente qualificados. Argumenta o autor que foi surpreendido com um 

desconto em seu salário no valor de R$ 670,90 (seiscentos e setenta 

reais e noventa centavos), referente ai um empréstimo consignado que 

não foi contratado junto ao banco requerido. Narra que ao procurar o 

banco requerido para saber a origem do empréstimo, foi informado que no 

dia 07/07/2017, foi realizado um empréstimo no valor de R$ 27.817,15 

(vinte e sete mil oitocentos e dezessete reais e quinze centavos), valor 

esse que segundo o autor, jamais fora creditado em sua conta bancária. 

Diz ainda, que tentou de todas as formas administrativas buscar 

solucionar o problema e nada foi resolvido, e que até o presente momento 

o banco continua efetuando os descontos dos valores. Neste contexto, 

pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que o requerido, deixe 

de realizar os descontos em seu salário do empréstimo consignado no 

valor de R$ 670,90 (seiscentos e setenta reais e noventa centavos), sob 

pena de aplicação de multa diária. Requer ainda a inversão do ônus da 

prova, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da 

ação. Pois bem. De início, cumpre salientar que o instituto da tutela 

antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, entregando à parte 

autora a própria pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de 

tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que através dela a parte 

requerente não pretende simplesmente evitar os prejuízos da demora, 

mas, desde logo, obter a satisfação provisória do direito. É consabido que 

para a concessão da tutela antecipada imprescindível se faz a 

probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou 

risco ao deslinde do feito. Essa é a dicção do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Da análise 

perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que deve 

prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os 

requisitos para sua concessão encontram-se configurados. Com efeito, o 

periculum in mora, torna-se visível pois os descontos dos valores junto ao 

seu salário, lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, notadamente pela 

diminuição da sua renda mensal, o que faz passar por uma situação 

financeira complicada para suprir suas necessidades básicas. No mesmo 

sentido, o fumus boni iuris, é evidente, diante da afirmação de que o débito 

que ensejou os descontos são indevidos, mormente porque os 

documentos juntados aos autos corroboram as alegações da parte 

requerente de que existe descontos sendo realizados no salário do autor. 

De inteira pertinência ao tema versado, vejamos a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 

544 DO CPC) AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

INDENIZAÇÃO - EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE CADASTRO DE 

INADIMPLENTES EM TEMPO RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, é ônus do credor a retirada 

da restrição do nome do devedor de cadastro de inadimplentes após o 

pagamento do débito que motivou a inscrição, devendo ser realizada em 

tempo razoável, sob pena de o responsável pelo abono ser 

responsabilizado por dano moral que vier a ser causado. O Tribunal de 

origem consignou ter havido a retirada em tempo razoável para se tomar 

as providências administrativas necessárias após a quitação da dívida. 

Infirmar as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do 

conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 

Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no AREsp 

406689/SP, T4, j. 05.05.2015, Rel. Min. Marco Buzzi). Sendo assim, cumpre 

mencionar que resta comprovada a prova inequívoca e o dano irreparável 

ou de difícil reparação, conforme exige o artigo 300 do NCPC, pois, de 

acordo com o que consta nos autos, está ocorrendo todos os meses 

descontos a título de empréstimo consignado no salário do autor, 

causando-lhe limitações evidentes, Advirto apenas que o direito que aqui 
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se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pela 

parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pela parte 

requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Com essas considerações, preenchidos os requisitos do artigo 

300 do NCPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para 

DETERMINAR o cancelamento dos descontos no valor de R$ 670,90 

(seiscentos e setenta reais e noventa centavos) realizados na conta 

salário do autor, a título de empréstimo consignado, em nome de PEDRO 

ERNESTO MOREIRA DOS SANTOS MACHADO, até o deslinde do presente 

feito. EXPEÇA-SE ofício ao banco requerido para que no prazo de 05 

(cinco) dias proceda a suspensão dos descontos realizados em folha na 

conta salário do autor. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 

9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as 

advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao 

ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Por fim, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 10 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000565-92.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FERNANDES DE FRANCA (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICE DA SILVA MORAES (REQUERIDO)

REAL CRED (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000565-92.2018.8.11.0014. INTERESSADO: LUIZA FERNANDES DE 

FRANCA REQUERIDO: REAL CRED, CLEICE DA SILVA MORAES VISTO, 

Trata-se de reclamação c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

LUZIA FERNANDES DE FRANÇA, em face de REAL CRED E CLEICE DA 

SILVA MORAES, todos devidamente qualificados nos autos. Pois bem. De 

elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de Processo Civil, a fim 

de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e recebimento, 

promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para tanto, deverá 

a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais pressupostos, o que 

não é o caso dos autos. Isto porque, a parte requerente não juntou 

comprovante de residência idôneo em seu nome. Imperioso, portanto, a 

emenda da inicial, nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob 

pena de indeferimento da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante 

idôneo de residência nesta Comarca, ou justificar, mediante a declaração 

necessária, a apresentação daquele em nome de terceira pessoa, sob 

pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

10 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010193-88.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (EXEQUENTE)

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010193-88.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: SHIRLEI BATEMARQUE 

PEREIRA EXECUTADO: MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES 

VISTO, Cuida-se de cumprimento de sentença intentada por SHIRLEI 

BATEMARQUE PEREIRA em face MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA 

RODRIGUES, ambas devidamente qualificadas nos autos. No petitório de id 

14998563, a exequente pugna pelo levantamento do valor de R$ 551,84 

(quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos) 

penhorado via sistema Bacenjud conforme se verifica no recibo de 

bloqueio acostado ao id 1402808, bem como requer a penhora de 30 % do 

salário da executada aduzindo que a mesma exerce o cargo de oficial de 

justiça e recebe o valor de R$ 11.102,80 (onze mil cento e dois reais e 

oitenta centavos) por mês, o que comprova a possibilidade de pagamento 

da dívida, e por, fim requerer seja incluído o nome da devedora no rol de 

maus pagadores dos bancos de dados do sistema do Serasa e SPC. I – 

DA INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NO ROL DE MAL PAGADORES. É 

cediço que o SPC e o SERASA, dentre outros, são bancos de dados 

privados existentes com a finalidade de armazenar as informações 

econômico-financeiras de pessoas físicas e jurídicas, notadamente 

acerca de operações de crédito efetuadas e eventual inadimplência 

daquele que pretende obter eventual crédito/financiamento. Na espécie, a 

inadimplência da parte executada é nítida. Assim, é possível sua inscrição 

nos cadastros restritivos de crédito, medida que visa tão somente tornar 

disponíveis para os setores comerciais privados e fornecedores em geral 

informações sobre dívidas não satisfeitas, o que, inclusive, é de interesse 

da coletividade. Neste particular, dispõe o art. 782, § 3º, do novel Código 

de Processo Civil: “(...) § 3º A requerimento da parte, o juiz pode 

determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes. (...)”. Desta exegese, a negativação do nome do devedor 

constitui medida importante de coação ao pagamento da dívida. Diante do 

exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte credora e, por 

conseguinte, DETERMINO seja oficiado ao SPC e ao SERASA, solicitando a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de restrição ao 

crédito, em razão da dívida exequenda, devendo constar nos bancos de 

dados somente a existência desta execução, observando-se, para fins de 

baixa da anotação, o disposto no art. 517, § 4º, do NCPC, em consonância 

com o enunciado nº 538 do FPPC. II – DA PENHORA DO SALÁRIO DA 

EXECUTADA Por fim, considerando que o pedido pela penhora sobre 30 % 

do salário da executada, entendo que o mesmo não merece deferimento, 

pois, tratando-se de verbas de natureza salarial, o artigo 833, do Novo 

Código de Processo Civil, determina a impenhorabilidade de tais valores. 

“Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia depositada em 

caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; 2o 

O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de 

penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de 

sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) 

salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 

art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. “ Observa-se que a novel legislação 

processual, criou exceções à regra da impenhorabilidade salarial, em que 

somente será admitida a penhora do salário em duas situações, quais 

sejam a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do 

devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário mínimo, o que 

não é o caso dos autos. Ademais, consigno que a impenhorabilidade 

salarial é medida que preserva o patrimônio mínimo do devedor e tutela a 

dignidade da pessoa humana, com os recursos financeiros necessários 

para a sobrevivência da executada e de sua família. Posto isso, INDEFIRO 

o pedido de penhora sobre parte dos vencimento da executada. III – DO 

LEVANTAMENTO DO VALOR PARCIAL BLOQUEADO VIA SISTEMA 

BACENJUD Considerando o bloquei parcial da dívida no valor de R$ 551,84 

(quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), conforme 

comprovante de bloqueio de ID n.º 14028081, EXPEÇA-SE o competente 

alvará de liberação e levantamento em favor da exequente, em nome de 

seu advogado na conta indicada no ID n. 14998563, eis que possui 

bastantes poderes para tanto, consoante procuração atrelada à inicial e, 

na forma estabelecida pelo Provimento nº 16/2011-CGJ. Por conseguinte, 

antes da expedição do competente alvará de levantamento de valores, 

nos termos do artigo 1º do Provimento n.º 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. 

Outrossim, caso não haja manifestação a Secretaria deverá aguardar o 
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prazo de 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual 

impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. 

INTIME-SE pessoalmente a parte requerente do levantamento do 

respectivo alvará. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 16 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito
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JESSIKA RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

KASSIO BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000592-75.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JESSIKA RODRIGUES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Cuida-se de ação de indenização por danos 

materiais e morais c/c pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por 

JESSIKA RODRIGUES DE ARRUDA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos. Relata a 

autora, em síntese, que é titular da UC nº 6/2583225-4, sendo que no mês 

de março/2018 recebeu fatura com medição excessiva, no valor de R$ 

1.256,36 (mil duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) 

com consumo de 2658 KW, bem com, no mês de abril/2018 ocorreu a 

cobrança de R$ 425,18 (quatrocentos e vinte e cinco reais e dezoito 

centavos) com consumo de 861 KW, e nos meses sucessivos a requerida 

continuou cobrando valores exorbitantes, o que o levou a diligenciar junto 

à requerida solicitando nova leitura, todavia, sem êxito, motivo pelo qual a 

referida cobrança ainda não fora adimplida. Segue aduzindo que a 

medição do mês em referência está em descompasso com a média dos 

outros meses anteriores a março/2018, e, ante o não pagamento da 

fatura, por estar em dissonância ao real consumo, teve seu nome 

negativado pela requerida. Neste sentido, pugna pela concessão de tutela 

de urgência para retirada de seu nome do rol de inadimplentes referentes 

as faturas dos meses de Março/2018 e Abril/2018 nos valores de R$ 

1.256,36 e R$ 425,18, bem como a requerida se abstenha de interromper 

injustificadamente o fornecimento de energia elétrica na UC n.º 

6/2583225-4, sob pena de multa. Com a inicial vieram documentos 

pessoais, comprovante de residência, bem como extrato de negativação 

do serviço de proteção ao crédito, e demais documentos comprobatórios, 

como anotações de protocolo de diligências realizadas junto a requerida e 

fotos da residência da autora. Pois bem. De início, é consabido que para a 

concessão da tutela de urgência faz-se imprescindível a demonstração da 

probabilidade do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou 

risco ao deslinde do feito. Essa é a dicção do artigo 300 do novo Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, da 

análise perfunctória das provas colacionadas ao feito, verifica-se que os 

argumentos lançados pela parte autora e os documentos juntados aos 

autos permitem, ao menos em uma análise perfunctória dos autos, a 

concessão da tutela de urgência almejada. Isto porque, em apreço às 

alegações firmadas pela requerente em sua peça inaugural, evidencia-se 

que a própria diligenciou junto à empresa requerida para indagar quanto a 

excessiva medição da energia elétrica da unidade consumidora da qual é 

titular, não podendo ser apenada, portanto, pelo descompasso dos 

representantes da concessionária, sob a simples atuação unilateral desta. 

Ademais, trata-se a energia elétrica de produto indispensável à vida atual. 

Logo, tem-se que o fumus boni iuris encontra-se evidente pelo fato de que 

a autora é titular da UC, cuja leitura de consumo mostrou-se excessiva no 

mês referência março/2018 e abril/2018, em descompasso com a média 

dos demais meses. Por sua vez, o periculum in mora está presente diante 

da cobrança pela parte requerida, com base em medição unilateral, em que 

pese diligência realizada pelo consumidor contestando a leitura, o que 

traduz-se em flagrante ato de império, em total dissonância à norma 

consumerista. Sendo assim, cumpre mencionar que resta comprovada a 

prova inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

exige o artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, 

a autora está sendo cobrado por um produto/serviço que não consumiu, 

de fato. Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a, à requerida a retirada do nome da autora do rol 

de inadimplentes, no prazo de cinco (05) dias, bem como, se abstenha de 

interromper injustificadamente o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora de n.º 6/2583225-4, sob pena de incidência de multa 

diária. DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do 

artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso 

assim ainda não tenha sido procedido. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 19 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000593-60.2018.8.11.0014. INTERESSADO: BADIA DANIEL GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais c/c 

pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por BADIA DANIEL 

GOMES em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, ambos qualificados nos autos. Relata a autora, em síntese, 

que é titula da UC nº 6/2583234-6, sendo que no mês de março/2018 

recebeu fatura com medição excessiva, no valor de R$ 575,49 

(quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta nove centavos) com 

consumo de 1204 KW, bem com, no mês de abril/2018 ocorreu a cobrança 

de R$ 305,67 (trezentos e cinco reais e sessenta e sete centavos) com 

consumo de 619 KW, e nos meses sucessivos a requerida continuou 

cobrando valores exorbitantes, o que o levou a diligenciar junto à 

requerida solicitando nova leitura, todavia, sem êxito, motivo pelo qual a 

referida cobrança ainda não fora adimplida. Segue aduzindo que a 

medição do mês em referência está em descompasso com a média dos 

outros meses anteriores a março/2018, e, ante o não pagamento da 

fatura, por estar em dissonância ao real consumo, teve seu nome 

negativado pela requerida. Neste sentido, pugna pela concessão de tutela 

de urgência para retirada de seu nome do rol de inadimplentes referentes 

as faturas dos meses de Março/2018 e Abril/2018 nos valores de R$ 

575,49 e R$ 305,67, bem como a requerida se abstenha de interromper 

injustificadamente o fornecimento de energia elétrica na UC n. 

6/2583234-6, sob pena de multa. Com a inicial vieram documentos 

pessoais, comprovante de residência, bem como extrato de negativação 

do serviço de proteção ao crédito, e demais documentos comprobatórios, 

como de protocolo de diligências realizadas junto a requerida. Pois bem. 

De início, é consabido que para a concessão da tutela de urgência faz-se 

imprescindível a demonstração da probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Essa é a 
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dicção do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Com efeito, da análise perfunctória das provas 

colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos lançados pela parte 

autora e os documentos juntados aos autos permitem, ao menos em uma 

análise perfunctória dos autos, a concessão da tutela de urgência 

almejada. Isto porque, em apreço às alegações firmadas pela requerente 

em sua peça inaugural, evidencia-se que a própria diligenciou junto à 

empresa requerida para indagar quanto a excessiva medição da energia 

elétrica da unidade consumidora da qual é titular, não podendo ser 

apenada, portanto, pelo descompasso dos representantes da 

concessionária, sob a simples atuação unilateral desta. Ademais, trata-se 

a energia elétrica de produto indispensável à vida atual. Logo, tem-se que 

o fumus boni iuris encontra-se evidente pelo fato de que a autora é titular 

da UC, cuja leitura de consumo mostrou-se excessiva no mês referência 

março/2018 e abril/2018, em descompasso com a média dos demais 

meses. Por sua vez, o periculum in mora está presente diante da cobrança 

pela parte requerida, com base em medição unilateral, em que pese 

diligência realizada pelo consumidor contestando a leitura, o que traduz-se 

em flagrante ato de império, em total dissonância à norma consumerista. 

Sendo assim, cumpre mencionar que resta comprovada a prova 

inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o 

artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, a autora 

está sendo cobrado por um produto/serviço que não consumiu, de fato. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a, à requerida a retirada do nome da autora do rol 

de inadimplentes, no prazo de cinco (05) dias, bem como, se abstenha de 

interromper injustificadamente o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora de n.º 6/2583234-6, sob pena de incidência de multa 

diária. DEFIRO a inversão do ônus da prova. Prosseguindo, nos moldes do 

artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação, caso 

assim ainda não tenha sido procedido. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 19 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito
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(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000589-23.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ADAIR ROSA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de ação de cancelamento de negativação 

indenizada c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por ADAIR ROSA PEREIRA DOS SANTOS em face de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGA S.A, ambos já 

devidamente qualificados. Argumenta o autor, em síntese, que ao tentar 

realizar compras no crediário, fora surpreendido ao ser informado que 

existia anotação de seu nome no cadastro de inadimplentes, em razão de 

lançamento realizado pela parte requerida, referente ao contrato/fatura de 

n.º 0009371769201802 no valor de R$ 223,06 (duzentos e vinte e três 

reais e seis centavos). Aduz, o autor que não concorda com o valor 

cobrado pela requerida em sua unidade consumidora, pois o mesmo não 

coincide com o da média de consumo dos meses anteriores, o que levou o 

mesmo a procurar a empresa ré, formalizando uma reclamação, e até o 

presente momento não obteve resposta. Narra ainda que, procurou o 

Procon da cidade de Primavera do Leste/MT, para resolver o problema 

junto a requerida, sendo que a mesma não respondeu as notificações 

encaminhadas para as audiências que foram designadas. Buscando 

novamente, nova solução para o problema o autor buscou o Cejusc da 

cidade de Primavera do Leste/MT, e mais uma vez a empresa requerida 

não compareceu na audiência designada. Neste contexto, pugna pela 

antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida proceda com a 

exclusão do seu nome do rol de mal pagadores, sob pena de aplicação de 

multa diária. Requer ainda a inversão do ônus da prova, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a procedência da ação. Pois bem. De início, 

cumpre salientar que o instituto da tutela antecipada visa adiantar os 

efeitos da sentença, entregando à parte autora a própria pretensão 

deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter nitidamente 

satisfativo, já que através dela a parte requerente não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. É consabido que para a concessão da 

tutela antecipada imprescindível se faz a probabilidade do direito 

pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do 

feito. Essa é a dicção do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo”. Da análise perfunctória das provas 

colacionadas aos autos, verifica-se que deve prosperar o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, porquanto os requisitos para sua 

concessão encontram-se configurados. Com efeito, o periculum in mora, 

torna-se visível com a inclusão do nome da parte autora no rol de maus 

pagadores, o que lhe acarreta excessivo gravame e prejuízo, 

notadamente quando pretende realizar compras a crédito, conforme 

informado. No mesmo sentido, o fumus boni iuris, é evidente, diante da 

afirmação de que o débito que ensejou a negativação de seu nome, foi 

questionado de várias formas administrativamente, sendo todas as vezes 

sem êxito, conforme demonstrado pelos documentos acostados. De inteira 

pertinência ao tema versado, o E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato 

Grosso (TJMT), já pontuou: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

NEGATIVA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C CONDENAÇÃO 

A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR DE 

DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO 1º APELANTE – PREPARO NÃO 

RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – MENSALIDADES COBRADAS 

INDEVIDAMENTE – DÍVIDA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME 

DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO 

MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PRORCIONALIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO 

FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA 

EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Ap 81040/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, 

Publicado no DJE 13/10/2015) Não isso bastasse, para demonstrar a 

verossimilhança do direito invocado, tem-se que estando pendente ação 

em que se discute a exigibilidade do débito, a retirada do nome do suposto 

devedor nos cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. Além 

disso, observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Sendo assim, cumpre mencionar que resta comprovada a prova 

inequívoca e o dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o 

artigo 300 do NCPC, pois, de acordo com o que consta nos autos, o nome 

da parte autora foi lançado nos órgãos de restrição ao crédito, 

causando-lhe limitações evidentes, agregando-lhe o anátema de mal 

pagador, e impedindo-lhe, por conseqüência, o acesso ao crediário. 
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Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela. Advirto apenas que 

o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição 

sumária, suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do 

direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise 

sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais 

detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o 

direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, 

ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam 

em torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos 

os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do nome do requerente ADAIR 

ROSA PEREIRA DOS SANTOS dos cadastros de restrição ao crédito SPC 

e SERASA, em relação à dívida discutida nestes autos, até o deslinde do 

presente feito. EXPEÇA-SE ofício ao SPC e ao SERASA para que no prazo 

de 05 (cinco) dias procedam à baixa da inscrição efetivada no nome da 

parte autora em seus cadastros, em relação à dívida discutida. Ainda, 

caracterizada a relação de hipossuficiência, DEFIRO a inversão do ônus 

da prova. Prosseguindo, nos moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação. CITE-SE, com as advertências 

legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao ato, 

mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 19 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010034-82.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME (EXECUTADO)

ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010034-82.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: RENATO RODRIGUES ALVES 

EXECUTADO: ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO , ANTONIO OLIVEIRA 

DO NASCIMENTO - ME VISTO, Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

em que o RENATO RODRIGUES ALVES pugna que seja realizada 

expedição de ofício à receita Federal para que disponibilize sobre as 

operações imobiliárias dos executados ANTONIO OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO-ME, pessoa jurídica, CNPJ 04.969.934/0001-97 e ANTONIO 

OLIVIERA DO NASCIMENTO, pessoa natural, CPF 283.996.251-91, via 

sistema DOI. Pois bem. INDEFIRO o pedido retro, vez que o mesmo não 

merece prosperar, pois, a parte exequente não juntou aos autos 

comprovação de que tenha esgotado todas as diligências que estão ao 

seu alcance, não sendo dever do poder judiciário, de imediato, realizar 

providências em que pese ser ônus da parte. Por fim, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 22 de Outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000083-81.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALICE INES BATISTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SANTOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000083-81.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: DALICE INES BATISTA 

EXECUTADO: RENATO SANTOS DE ARAUJO VISTO, Trata-se de 

cumprimento de sentença intentado por DALICE INÊS BATISTA, em que 

esta compareceu aos autos, pugnando seja realizada penhora online da 

quantia de R$ 217,62 (duzentos e dezessete reais e sessenta e dois 

centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte executada RENATO 

SANTOS DE ARAÚJO, CPF nº 050.167.951-00, ainda não adimpliu o débito 

que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se dessume de todo o 

processado, a parte exequente não conseguiu satisfazer o seu crédito, 

motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro nas 

contas do executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De elementar 

conhecimento que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de 

penhora dos numerários existentes em contas-correntes, sendo depósitos 

ou aplicações financeiras até o valor da dívida executada. O legislador, 

buscando ampliar o grau de satisfatividade da tutela executiva, possibilitou 

ao juiz tornar indisponíveis os ativos financeiros do executado, até o valor 

indicado na execução, mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se 

que o critério utilizado pelo legislador é de encontrar a forma mais célere 

para o adimplemento da obrigação, atentando-se para o fato de que o 

dinheiro ocupa o primeiro lugar, tendo preferência absoluta. Nesse 

sentido, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a serem 

penhorados, aliado ao fato também inconteste de que os devedores, 

devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo in albis sem efetuar 

o pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora online. Ademais, o 

princípio da menor onerosidade do devedor deve ser interpretado em 

consonância com o princípio da utilidade da execução para o credor. Em 

observância a ambos, a penhora sobre valores depositados em conta 

corrente, além de privilegiar o credor, certamente beneficiará o devedor, 

que não terá que arcar com as custas de avaliação do bem, edital de 

intimação de leilão, e demais diligências. Diante do exposto, não sendo 

necessário o exaurimento das diligências para se encontrar bens do 

executado passíveis de penhora, aliado ao fato de que “dinheiro” 

encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o pedido de penhora 

online, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas da 

parte executada RENATO SANTOS DE ARAÚJO, CPF nº 050.167.951-00, 

até o limite de R$ 217,62 (duzentos e dezessete reais e sessenta e dois 

centavos), nos termos do cálculo apresentado pela parte exequente. Por 

conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud. 

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema Bacenjud, que será juntado aos autos. Aportado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução. Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE 

a parte exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000146-09.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CANDIDO DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000146-09.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS EXECUTADO: 

GABRIEL CANDIDO DA SILVA AMORIM VISTO, Trata-se de cumprimento 

de sentença intentado por A DE SOUZA DIAS E DIAS LTDA ME, em que 

esta compareceu aos autos, pugnando seja realizada penhora online da 

quantia de R$ 871,40 (oitocentos e setenta e um reais e quarenta 

centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte executada 

GABRIEL CANDIDO DA SILVA AMORIM, CPF nº 053.623.961-45, ainda não 

adimpliu o débito que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se 
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dessume de todo o processado, a parte exequente não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora 

online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do sistema 

Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo Civil 

prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. O legislador, buscando ampliar o grau de 

satisfatividade da tutela executiva, possibilitou ao juiz tornar indisponíveis 

os ativos financeiros do executado, até o valor indicado na execução, 

mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se que o critério utilizado 

pelo legislador é de encontrar a forma mais célere para o adimplemento da 

obrigação, atentando-se para o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro 

lugar, tendo preferência absoluta. Nesse sentido, considerando o dinheiro 

ser o primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato 

também inconteste de que os devedores, devidamente intimados, deixaram 

transcorrer o prazo in albis sem efetuar o pagamento da dívida, é de todo 

válido o pedido, devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de 

penhora online. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor 

deve ser interpretado em consonância com o princípio da utilidade da 

execução para o credor. Em observância a ambos, a penhora sobre 

valores depositados em conta corrente, além de privilegiar o credor, 

certamente beneficiará o devedor, que não terá que arcar com as custas 

de avaliação do bem, edital de intimação de leilão, e demais diligências. 

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas da parte executada GABRIEL CANDIDO DA SILVA 

AMORIM, CPF nº 053.623.961-45, até o limite de R$ 871,40 (oitocentos e 

setenta e um reais e quarenta centavos), nos termos do cálculo 

apresentado pela parte exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida via sistemas Bacenjud. Em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. 

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacenjud, que será juntado aos autos. Aportado aos autos o protocolo do 

bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-58.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALVANI PEREIRA DE SOUSA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA MARIA CZUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010141-58.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: DALVANI PEREIRA DE SOUSA 

MARQUES EXECUTADO: TATIANA MARIA CZUI VISTO, Trata-se de 

cumprimento de sentença intentado por DALVANI PEREIRA DE SOUZA 

MARQUES, em que esta compareceu aos autos, pugnando seja realizada 

penhora online da quantia de R$ 1.482,18 (mil quatrocentos e oitenta e 

dois reais e dezoito centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte 

executada TATIANA MARIA CZUI, CPF nº 048.035.449-99, ainda não 

adimpliu o débito que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se 

dessume de todo o processado, a parte exequente não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora 

online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do sistema 

Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo Civil 

prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. O legislador, buscando ampliar o grau de 

satisfatividade da tutela executiva, possibilitou ao juiz tornar indisponíveis 

os ativos financeiros do executado, até o valor indicado na execução, 

mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se que o critério utilizado 

pelo legislador é de encontrar a forma mais célere para o adimplemento da 

obrigação, atentando-se para o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro 

lugar, tendo preferência absoluta. Nesse sentido, considerando o dinheiro 

ser o primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato 

também inconteste de que os devedores, devidamente intimados, deixaram 

transcorrer o prazo in albis sem efetuar o pagamento da dívida, é de todo 

válido o pedido, devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de 

penhora online. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor 

deve ser interpretado em consonância com o princípio da utilidade da 

execução para o credor. Em observância a ambos, a penhora sobre 

valores depositados em conta corrente, além de privilegiar o credor, 

certamente beneficiará o devedor, que não terá que arcar com as custas 

de avaliação do bem, edital de intimação de leilão, e demais diligências. 

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas da parte executada TATIANA MARIA CZUI, CPF nº 

048.035.449-99, até o limite de R$ 1.482,18 (mil quatrocentos e oitenta e 

dois reais e dezoito centavos), nos termos do cálculo apresentado pela 

parte exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos 

em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima deferida via 

sistemas Bacenjud. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud, que será 

juntado aos autos. Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Após, o 

cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 11 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000089-88.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALICE INES BATISTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOURA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000089-88.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: DALICE INES BATISTA 

EXECUTADO: ADRIANO MOURA BARBOSA VISTO, Trata-se de 

cumprimento de sentença intentado por DALICE INÊS BATISTA, em que 

esta compareceu aos autos, pugnando seja realizada penhora online da 

quantia de R$ 476,27 (quatrocentos e setenta e seis reais e vinte sete 

centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte executada 

ADRIANO MOURA BARBOSA, CPF nº 800.892.241-91, ainda não adimpliu 

o débito que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se dessume 

de todo o processado, a parte exequente não conseguiu satisfazer o seu 

crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro 

nas contas do executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De 

elementar conhecimento que o Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de penhora dos numerários existentes em contas-correntes, 

sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor da dívida 

executada. O legislador, buscando ampliar o grau de satisfatividade da 

tutela executiva, possibilitou ao juiz tornar indisponíveis os ativos 

financeiros do executado, até o valor indicado na execução, mediante 

requisição eletrônica. Destarte, conclui-se que o critério utilizado pelo 

legislador é de encontrar a forma mais célere para o adimplemento da 

obrigação, atentando-se para o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro 
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lugar, tendo preferência absoluta. Nesse sentido, considerando o dinheiro 

ser o primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato 

também inconteste de que os devedores, devidamente intimados, deixaram 

transcorrer o prazo in albis sem efetuar o pagamento da dívida, é de todo 

válido o pedido, devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de 

penhora online. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor 

deve ser interpretado em consonância com o princípio da utilidade da 

execução para o credor. Em observância a ambos, a penhora sobre 

valores depositados em conta corrente, além de privilegiar o credor, 

certamente beneficiará o devedor, que não terá que arcar com as custas 

de avaliação do bem, edital de intimação de leilão, e demais diligências. 

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas da parte executada ADRIANO MOURA BARBOSA, 

CPF nº 800.892.241-91, até o limite de R$ 476,27 (quatrocentos e setenta 

e seis reais e vinte sete centavos), nos termos do cálculo apresentado 

pela parte exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos 

conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima 

deferida via sistemas Bacenjud. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. 

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacenjud, que será juntado aos autos. Aportado aos autos o protocolo do 

bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010066-87.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA CAMARA ALVES (EXEQUENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010066-87.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: ALICE DA CAMARA ALVES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em que esta 

compareceu aos autos, pugnando seja realizada penhora online da 

quantia de R$ 52.173,44 (cinquenta e dois mil cento e setenta e três reais 

e quarenta e quatro centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a parte 

executada ALICE DA CÂMARA ALVES, CPF nº 352.279.741-87, ainda não 

adimpliu o débito que se encontra em execução. Pois bem. Conforme se 

dessume de todo o processado, a parte exequente não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia nova tentativa de 

penhora online sobre dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do 

sistema Bacenjud. De elementar conhecimento que o Código de Processo 

Civil prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada. O legislador, buscando ampliar o grau de 

satisfatividade da tutela executiva, possibilitou ao juiz tornar indisponíveis 

os ativos financeiros do executado, até o valor indicado na execução, 

mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se que o critério utilizado 

pelo legislador é de encontrar a forma mais célere para o adimplemento da 

obrigação, atentando-se para o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro 

lugar, tendo preferência absoluta. Nesse sentido, considerando o dinheiro 

ser o primeiro na ordem de bens a serem penhorados, aliado ao fato 

também inconteste de que os devedores, devidamente intimados, deixaram 

transcorrer o prazo in albis sem efetuar o pagamento da dívida, é de todo 

válido o pedido, devendo, consequentemente, ser deferida a tentativa de 

penhora online. Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor 

deve ser interpretado em consonância com o princípio da utilidade da 

execução para o credor. Em observância a ambos, a penhora sobre 

valores depositados em conta corrente, além de privilegiar o credor, 

certamente beneficiará o devedor, que não terá que arcar com as custas 

de avaliação do bem, edital de intimação de leilão, e demais diligências. 

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas da parte executada ALICE DA CÂMARA ALVES, CPF 

nº 352.279.741-87, no valor de R$ 52.173,44 (cinquenta e dois mil cento e 

setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do cálculo 

apresentado pela parte exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida via sistemas Bacenjud. Em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. 

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacenjud, que será juntado aos autos. Aportado aos autos o protocolo do 

bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010042-88.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN BRAGA VAZ (EXEQUENTE)

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ (ADVOGADO(A))

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010042-88.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: GEOVAN BRAGA VAZ 

EXECUTADO: VIA VAREJO S/A VISTO, Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença, em que fora efetivado o 

pagamento da quantia remanescente no valor de R$ 1.083,18 (um mil e 

oitenta e três reais e dezoito centavos), consoante comprovante de id. 

15249880. Inobstante no id15659975, a parte exequente requer a 

transferências de tais valores depositados judicialmente para conta 

indicada no petitório retro, uma vez que já houve a satisfação integral do 

débito. Feitas tais considerações, vislumbra-se que houve satisfação 

integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA 

a presente execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Por 

conseguinte, antes da expedição do competente alvará de levantamento 

de valores, nos termos do artigo 1º do Provimento n.º 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte contrária a fim de que, 

no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Outrossim, caso não haja manifestação a Secretaria deverá 

aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para eventual impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de 

levantamento. Após decorrido o prazo, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de liberação e levantamento em favor da promovente, em nome de seu 

advogado, eis que possui bastantes poderes para tanto, consoante 

procuração atrelada à inicial e, na forma estabelecida pelo Provimento nº 
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16/2011-CGJ. Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente do 

levantamento do respectivo alvará. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, 

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

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-52.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

DORALICE FONSECA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000018-52.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: DORALICE FONSECA 

RODRIGUES EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença, em que fora efetivado o 

pagamento da condenação no valor de R$ 5.227,35 (cinco mil duzentos e 

vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), consoante comprovante de id. 

15316125. Inobstante no id 15626491, a parte exequente requer a 

transferências de tais valores depositados judicialmente para conta 

indicada no petitório retro, uma vez que já houve a satisfação integral do 

débito. Feitas tais considerações, vislumbra-se que houve satisfação 

integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA 

a presente execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Por 

conseguinte, antes da expedição do competente alvará de levantamento 

de valores, nos termos do artigo 1º do Provimento n.º 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte contrária a fim de que, 

no prazo legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou 

recurso. Outrossim, caso não haja manifestação a Secretaria deverá 

aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para eventual impugnação ou recurso, para só então expedir o alvará de 

levantamento. Após decorrido o prazo, EXPEÇA-SE o competente alvará 

de liberação e levantamento em favor da promovente, em nome de seu 

advogado, eis que possui bastantes poderes para tanto, consoante 

procuração atrelada à inicial e, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

16/2011-CGJ. Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente do 

levantamento do respectivo alvará. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, 

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

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010026-37.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE TELES DA SILVA (EXEQUENTE)

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010026-37.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: CLARICE TELES DA SILVA 

EXECUTADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA VISTO, Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO 

e DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença, em que fora efetivado o 

pagamento da condenação no valor de R$ 3.840,00 (três mil e oitocentos e 

quarenta reais), consoante comprovante de id. 15615777, ocorre, que o 

comprovante juntado encontra-se com o deposito de um valor a maior na 

quantia de R$ 4.072,13 (quatro mil e setenta e dois reais e treze 

centavos), que foi depositado de forma equivocada em excesso conforme 

relatado no petitório de ID 15615778, em que se pugna, bem como, pela 

transferência dos valores excedentes a conta indicada em nome da parte 

executada, no mesmo petitório. Inobstante no id 15649928, a parte 

exequente requer a transferências de tais valores depositados 

judicialmente para conta indicada no petitório retro, uma vez que já houve 

a satisfação integral do débito. Feitas tais considerações, vislumbra-se 

que houve satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão 

pela qual JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, II, 

do NCPC. Por conseguinte, antes da expedição do competente alvará de 

levantamento de valores, nos termos do artigo 1º do Provimento n.º 

68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, INTIME-SE a parte 

contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando eventual 

impugnação ou recurso. Outrossim, caso não haja manifestação a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 02 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Após decorrido o prazo, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e levantamento em favor da 

promovente no valor de R$ 3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta 

reais), em nome de sua advogada, eis que possui bastantes poderes para 

tanto, consoante procuração atrelada à inicial e, na forma estabelecida 

pelo Provimento nº 16/2011-CGJ. Proceda-se a transferência dos valores 

remanescentes a parte executada na conta indicada no petitório de id 

15615778. Por fim, intime-se pessoalmente a parte exequente do 

levantamento do respectivo alvará. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, 

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

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 11 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-48.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS MARABRÁS (REQUERIDO)

SANDRA REGINA COMI GUDELIAUSKAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000264-48.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO ROSA 

DE SOUZA REQUERIDO: LOJAS MARABRÁS Vistos. Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer proposta pelo MARIA DA CONCEIÇÃO ROSA DE 

SOUZA em face de LOJAS MARABRÁS, ambos devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 15756243, a parte promovente pugnou pela 

desistência na ação e a extinção do processo. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que a parte promovente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do processo é 

medida que se impõe. Ainda, de acordo com Enunciado nº 90 do FONAJE 

(Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis), "a desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento". Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil e Enunciado 90 do FONAJE. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Poxoréu/MT, 16 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-78.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA PERES DA SILVA (EXEQUENTE)

LUCIMARA XAVIER ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010021-78.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: MYLENA PERES DA SILVA 

EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTO, Trata-se de cumprimento 

de sentença intentado por MYLENA PERES DA SILVA, em face de UNIC 

EDUCACIONAL LTDA, ambas devidamente qualificadas nos autos. No id 

15387083, a requerente foi intimada para apresentar os cálculos 

atualizados do débito, e não o fez, conforme se verifica pela certidão de 

decurso de prazo de id 15345648. É o relato do essencial. FUNDAMENTO 

E DECIDO. De início, esclareço que a extinção da execução é regulada 

pelo artigo 924 do CPC, que prevê as hipóteses de indeferimento da inicial 

(inc. I), a satisfação da obrigação (inc. II), a extinção total da dívida (inc. 

III), a renúncia ao crédito (inc. IV) ou a ocorrência de prescrição 

intercorrente (inc. V). No entanto, a lei processual civil diz, também, que 

sendo o procedimento executivo omisso, aplicam-se, na medida do 

possível, “subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte 

Especial” (CPC, art. 771, parágrafo único). Assim, o caso dos autos 

comporta extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que a 

parte credora, demonstrou claramente o abandono da causa, porquanto 

embora intimada para dar prosseguimento ao feito, manteve-se inerte. 

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery: “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é 

necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670). Do mesmo teor o posicionamento jurisprudencial, mutatis 

mutandi: “Execução de Título Extrajudicial - Extinção por falta de 

andamento processual - Exegese do artigo 267, III e § Io CPC - 

Possibilidade de aplicação0 subsidiária ao processo de execução - 

Intimação pessoal realizada - Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 

9201752892008826 SP 9201752-89.2008.8.26.0000, Relator: Miguel 

Petroni Neto, Data de Julgamento: 08/08/2011, 20ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/08/2011). Assim, restando evidente a falta 

de compromisso da parte exequente para com a presente ação, JULGO 

EXTINTA da presente execução, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. Isento de 

custas e despesas processuais, conforme dicção do art. 54, da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

17 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-05.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERNANDES SA (REQUERENTE)

MARLON CESAR SILVA MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MATORIZEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010054-05.2016.8.11.0014. REQUERENTE: ADRIANO FERNANDES SA 

REQUERIDO: JORGE MATORIZEN VISTO, Trata-se de Ação de Cobrança 

ajuizada por ADRIANO FERNANDES SÁ em face de JORGE MATORIZEN, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se nos autos que, a 

parte autora fora devidamente intimada no id 14192263, para que 

manifestasse nos autos, contudo, manteve-se inerte. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Perlustrando 

os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com fulcro no art. 

485, inciso III, do CPC, uma vez que a requerente demonstrou, claramente 

o abandono da causa, traduzindo-se em seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery: “Para que se verifique esta causa de extinção 

do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração 

de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando 

sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, 

o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a 

intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 

267, § 1º)” (Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos 

Tribunais, 2ª ed., p. 670). Destarte, não se mostra arrazoado o 

prosseguimento do feito por mero rigorismo jurídico, sendo sua extinção 

medida cabível. Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte 

autora para com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no 

que dispõe o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por 

abandono da causa. Sem custas processuais. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 22 de Outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-97.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

KLEITON SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000209-97.2018.8.11.0014. REQUERENTE: KLEITON SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS VISTO, Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por KLEITON SOUZA DE OLIVEIRA em face de ATIVOS 

S/A, devidamente qualificadas dos autos. Extrai-se do petitório de id 

15850720 que as partes entabularam acordo, visando pôr fim a presente 

contenda, requerendo, a sua homologação. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que 

o direito das partes são disponíveis e seus respectivos procuradores 

possuem bastantes poderes para transigirem. Assim, HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes no id 15850720, via de consequência, JULGO EXTINTA a presente 

ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do 

NCPC. Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a 

parte credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes. Cada 

parte arcará com os honorários com seus respectivos advogados. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Poxoréu/MT, 22 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000521-16.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. P. B. (ADVOGADO(A))

B. B. C. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para providenciar o 

pagamento de diligência de Oficial de Justiça, no valor de R$ 30,00 (trinta 

reais) que deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > 

Emissão de guia de diligência, juntando o comprovante do pagamento nos 

autos mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-87.2018.8.11.0033
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE DA SILVA (REQUERENTE)

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Primeira Entrância

Comarca de Araputanga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000402-74.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON LUCAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse processual, e ainda ausência de pretensão 

resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. A requerida 

alega conexão entre o presente processo e o processo 

1000403-59.2017.8.11.0038, que tramita nesta comarca de 

Araputanga-MT. Em análise, por tratar-se de debito diferente e como 

ambas as ações, estão sob a mesma jurisdição, não vislumbro a 

necessidade de determinação para que sejam decididas simultaneamente, 

pois, não há risco de decisões conflitantes, portanto, assegurada a 

segurança jurídica INDEFIRO a preliminar. Passo a análise do mérito. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. A requerida afirma que foi realizado pelo autor 

empréstimo via caixa eletrônico, com uso de cartão, senha pessoa e 

chave, para tanto anexa copias do contrato de abertura de conta 

assinado pelo autor, e consulta de situação de contrato de financiamento 

que alega ter sido realizado pelo autor. Contudo, nos documentos 

anexados não restou comprovando os débitos cobrados pela requerida, 

tratando-se- de valores conflitantes com o valor negativado e cobrado 

pelo auto, (id. 12617888), não comprovando suas alegações. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao 

lado disso, não se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja 

vista que, a negativação preexistente que pesa sob o nome da parte 

autora está  sendo d iscut ida jud ic ia lmente (Autos n º 

1000403-59.2017.8.11.0038). Nesse sentido, tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A REPARAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 
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valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste 

feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000402-74.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000402-74.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEITON LUCAS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL proposta por CLEITON LUCAS DE OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 161 

e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminares, passo ao julgamento. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. Não constitui óbice para 

que as comprove através de relatórios técnicos individualizados - artigo 

35 da Lei n. 9.099/1995 – ou realização de perícia informal - Enunciado n. 

12 do FONAJE. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça – STJ – decidiu 

que os Juizados Especiais podem resolver disputas que envolvam 

perícias. No seu voto a Ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, 

apontou que a Lei n. 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não 

exclui de sua competência a prova técnica, que no caso dos autos 

poderia ter sido apresentada pela parte que alegou a incompetência – STJ 

- RMS 30170 - UF: SC - REGISTRO: 2009/0152008-1 – RELATOR(A): Min. 

NANCY ANDRIGHI - TERCEIRA TURMA - ACÓRDÃO DISPONIBILIZADO NO 

DJE EM 11/10/2010 e PUBLICADO EM 13/10/2010. Afasto a preliminar de 

ausência de interesse processual, e ainda ausência de pretensão 

resistida, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo 

pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e 

XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. A requerida 

alega conexão entre o presente processo e o processo 

1000403-59.2017.8.11.0038, que tramita nesta comarca de 

Araputanga-MT. Em análise, por tratar-se de debito diferente e como 

ambas as ações, estão sob a mesma jurisdição, não vislumbro a 

necessidade de determinação para que sejam decididas simultaneamente, 

pois, não há risco de decisões conflitantes, portanto, assegurada a 

segurança jurídica INDEFIRO a preliminar. Passo a análise do mérito. Após 

análise percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Apesar das 

argumentações trazidas pela parte promovida em sua defesa, tenho que 

esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, 

pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas 

ou extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. A contestação é estéril 

de prova, nada foi juntado aos autos que comprovasse a existência ou 

origem do débito. A requerida afirma que foi realizado pelo autor 

empréstimo via caixa eletrônico, com uso de cartão, senha pessoa e 

chave, para tanto anexa copias do contrato de abertura de conta 

assinado pelo autor, e consulta de situação de contrato de financiamento 

que alega ter sido realizado pelo autor. Contudo, nos documentos 

anexados não restou comprovando os débitos cobrados pela requerida, 

tratando-se- de valores conflitantes com o valor negativado e cobrado 

pelo auto, (id. 12617888), não comprovando suas alegações. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. Ao 

lado disso, não se aplica a súmula 385 do STJ no presente caso, haja 

vista que, a negativação preexistente que pesa sob o nome da parte 

autora está sendo discutida judicialmente (Autos nº 
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1000403-59.2017.8.11.0038). Nesse sentido, tem manifestado as Turmas 

Recursais: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ. SUPOSTA FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA POSTULANDO A REPARAÇÃO 

EXTRAPATRIMONIAL. CABÍVEL. NA ESPÉCIE, TRATA-SE DE 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DECORRENTE DE FRAUDE, PORTANTO, A 

CONTROVÉRSIA SE ENCONTRA FORA DO ÂMBITO DA SÚMULA 385 DO 

STJ. CONQUANTO A INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES SEJAM UM DIREITO SUBJETIVO DA ENTIDADE CREDORA, 

NO EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, ESTA INSCRIÇÃO DEVE TER 

ORIGEM REAL, O QUE NÃO SE DEMONSTROU NO CASO EM TELA. 

CABERIA A RÉ PROVAR A OCORRÊNCIA DA CULPA EXCLUSIVA DA 

VÍTIMA, QUAL SEJA, A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO EM NOME DA 

AUTORA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. SEQUER TROUXE AOS 

AUTOS QUALQUER CONTRATO, SEJA ASSINADO PELA AUTORA, SEJA 

POR OUTRA PESSOA. DANO MORAL CONFIGURADO. (TJ-RJ - APL: 

00315620920118190205 RJ 0031562-09.2011.8.19.0205, Relator: DES. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 

17/12/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 19/12/2014) Via de consequência procede à pretensão de 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte autora, ante a inserção indevida de seu nome nos órgãos 

restritivos, que inviabilizaram o seu acesso ao crédito caracterizando o 

dano moral in re ipsa, sendo irrelevante, portanto, a prova da sua 

ocorrência. Nessa senda, a sistemática da responsabilidade civil nas 

relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou 

de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade 

está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois 

aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua 

atividade. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de 

causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, 

V e X, da Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do 

CC. O contexto retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para 

gerar ofensa à honra. Com efeito, atente-se quanto à perda do tempo útil 

despendido pela parte autora, na busca de uma solução amigável ao 

problema, o que por si só também caracteriza o dano moral. Entendo que o 

dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. No tocante ao valor da indenização, 

compete ao juiz se orientar pela denominada lógica do razoável e fixar o 

valor da indenização de acordo com o grau de reprovabilidade da conduta 

ilícita, com as condições econômicas do causador do dano e do ofendido, 

em quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, 

da tristeza e do constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia 

pedagógica, inibir novas condutas idênticas da parte ofensora, e 

representar compensação à parte ofendida, sem, contudo, implicar em 

indevido enriquecimento. Quantum arbitrado que deve considerar os 

princípios atinentes à matéria e as particularidades do caso concreto. Pelo 

exposto, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o 

nome da parte autora dos registros/banco de inadimplentes, relacionado 

ao débito objeto da presente ação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste 

feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR 

a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 13 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010030-36.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEIRA DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADELMO GOES EMERICK (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-36.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: AMANDA VIEIRA DE SOUZA 

COSTA EXECUTADO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 
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- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 16 de outubro de 2018 - 07:37:29. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010030-36.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VIEIRA DE SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADELMO GOES EMERICK (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010030-36.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: AMANDA VIEIRA DE SOUZA 

COSTA EXECUTADO: EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 16 de outubro de 2018 - 07:37:29. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-96.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

R P OTENIO MERCADO - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISLAINE MONEZI DECAMPOS (REQUERIDO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO 

da parte REQUERIDA para ciência do Cálculo e pagamento das Custas 

Processuais decorrentes da condenação. SENTENÇA: "(...) Isso posto, 

julgo EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - Lei n. 

9.099/1995, art. 51, I -, bem como CONDENO a parte reclamante R P 

OTENIO MERCADO - EPP, no pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, art. 55. 

Desnecessária a intimação da parte reclamante, da sentença de extinção 

do feito sem a apreciação do mérito por sua ausência às audiências de 

conciliação e julgamento, correndo o prazo recursal da data de publicação 

da sentença – NCPC, art. 1.003, § 1º c/c Lei n. 9.099/1995, art. 2º -, salvo 

se tiver advogado constituído - Enunciado n. 14, aprovado no XII Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e alterado no 

XV. Após o trânsito em julgado, certifique e, na hipótese de não estar 

isenta a parte sucumbente, intime-a para recolhimento/pagamento da 

condenação no prazo de 15 (quinze) dias, o qual, transcorrido in albis, 

resultará na informação do valor para inscrição na dívida ativa, protesto e 

anotação na margem da distribuição/sistema para que, diante de eventual 

solicitação de certidão, possa constar a referência formal – art. 467, 

caput, da CNGC - e parte final do Enunciado n. 14, aprovado no XII 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e 

alterado no XV. (...)". MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-14.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

JOILSON CIRINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000158-14.2018.8.11.0038 REQUERENTE: JOILSON CIRINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, 

ESTADO DE SÃO PAULO Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA, ajuizada por JOILSON CIRINO DE OLIVEIRA e em desfavor 

do ESTADO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 

RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, cuja competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério econômico – 

ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e 

material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações 

vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – 

Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º - em que requer in limine e inaudita altera 

parte seja DETERMINADO a suspensão de multas/infrações de trânsito, de 

pontos na carteira nacional de habilitação - CNH e das 

cobranças/exigências dessas. Aduz a parte autora ser possuidora de um 

veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano/modelo 2013/2013, placa OBR 3860, 

cor branco, da cidade de Araputanga-MT, contudo, ao consultar ao site do 

Detran-MT para impressão das guias de pagamento de taxas anuais 

obrigatórias foi surpreendido com 2 (duas) multas em aberto, sendo uma 

em São Paulo-SP, aplicada no dia 23/3/2016, às 23h23min, e outra no Rio 

de Janeiro-RJ, relacionada ao dia 13/5/2016, às 13h52min, locais esses 

que afirma nunca viajou e, portanto, entrou com defesa administrativa e 

foram cancelados os débitos e pontos da CNH. Ocorre que em 2017 foi 

surpreendido com situação idêntica, cuja multa decorrente de infração de 

trânsito foi aplicada em 13/7/2017, às 17h25min, na cidade de 

Caraguatatuba-SP, local onde o requerente afirma nunca ter ido. Esclarece 

que em uma das multas foi tirada uma foto do veículo e seria possível 

perceber se tratar de um veículo diverso com placa similar – Palio, branco, 

placa QBR 3860 – , cuja consulta aos sistemas do Detran-SP foi verificado 

existir outras 11 multas em aberto. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico - ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, 

art. 2º, § 4º. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no 

encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, 

há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para 

uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 
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quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. Em relação às provas e documentos a serem juntados pela 

parte requerida, há previsão na Lei n. 12.153/2009, art. 9º, de que a 

“entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha 

para o esclarecimento da causa”. A verossimilhança/elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – está configurada 

pelo fato da parte reclamada afirmar que nunca esteve nos locais das 

multas/infrações de trânsito recebidas nos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro, juntar documento que aparentemente afastam a responsabilidade 

e vinculação do requerente à ilicitude administrativa, assim como informou 

que não ser a primeira vez que isso ocorre, pois sanou anteriormente de 

forma administrativa e diretamente sem a intervenção do Poder Judiciário. 

Contudo, AUSENTE o periculum in mora, uma vez que não há perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a cientificação da 

parte adversa e a realização da audiência de conciliação futura, quem já 

reconheceu anteriormente e sem a intervenção do Poder Judiciário a 

irregularidade da infração de trânsito, inexistindo, portanto, comprovada 

resistência. A parte reclamada relatou já ter passado por isso em 2016, 

sanada através de requerimento administrativo, ou seja, resolveu a lide 

sem maiores problemas sem a intervenção do Poder Judiciário, contudo 

não esclareceu ter usado esse procedimento em relação às infrações de 

trânsito objeto da ação e eventual negativa de sanatória pelas requeridas. 

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar NÃO subsistem pela falta de demonstração dos resultados 

negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a 

cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, realização da audiência de 

conciliação e, caso não solucionado diretamente pelas partes, eventual 

instrução/cognição exauriente. Com essas razões e porque ausentes os 

requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a 

TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. O Enunciado 

n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja 

dispensada a realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar a defesa e diante do fato de que a Procuradoria não 

manda profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite a parte adversa para apresentar defesa no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, forneça a documentação de que disponha para 

o esclarecimento da causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 

-, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 16 

de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-91.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SINDINO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000278-91.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SINDINO DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que foi REQUERIDO 

pela parte reclamante SINDINO DE SOUZA a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante SINDINO DE SOUZA, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, 

assim como nessas hipóteses de desistência a Intimação da parte 

adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 16 de outubro de 2018 - 09:16:54. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-22.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010158-22.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - com sentença extintiva 

transitada em julgado e, portanto, porque pendente e diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 
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no endereço – art. 909 da CNGC. Após isso, atendido o necessário, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 16 de outubro de 2018 - 07:54:33. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-22.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ (ADVOGADO(A))

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010158-22.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - com sentença extintiva 

transitada em julgado e, portanto, porque pendente e diante do pedido 

expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Após isso, atendido o necessário, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 16 de outubro de 2018 - 07:54:33. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-76.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VELOCINDO BELMIRO CHAPARRO (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000279-76.2017.8.11.0038 Valor da causa: $15,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VELOCINDO BELMIRO CHAPARRO 

Endereço: Rua Um, s/n, Quadra 59, Lote 17, Cidade Alta, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 13/12/2018 Hora: 17:30 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-61.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

RUTE HONORATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000280-61.2017.8.11.0038 Valor da causa: $15,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RUTE HONORATO Endereço: RUA RIO 

VERMELHO, 00, RESIDENCIAL AGU, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

POLO PASSIVO: 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 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 
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Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/02/2019 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

ARAPUTANGA, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-46.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

MARLI CONSTANTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000281-46.2017.8.11.0038 Valor da causa: $15,000.00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARLI CONSTANTINO DOS SANTOS 

Endereço: Rua Sem Denominação, 2050, Quadra 51, Lote 20, Cidade Alta, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 Hora: 15:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. ARAPUTANGA, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Arenápolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-28.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ASSIS DE PINHO RONDON (REQUERENTE)

LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000444-28.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$38,160.00 POLO ATIVO: Nome: ASSIS DE PINHO RONDON Endereço: Rua 

Maria Cupertino Nascimento, 285, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AVENIDA PREFEITO CAIO, 

SN, FILIAL DE ARENÁPOLIS/MT, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 
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78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, através de seu 

patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o 

comprovante de residência da parte autora, ARENÁPOLIS, 22 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000450-35.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000450-35.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,131.24 

ESPÉCIE: [PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA Endereço: Rua Bahia, 79, 

CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Endereço: 

EDIFÍCIO TRATEX, 927, RUA RIO DE JANEIRO 927, CENTRO, BELO 

HORIZONTE - MG - CEP: 30160-914 Senhor(a): JOAO ANDRE MARQUES 

DA SILVA A presente carta, referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo 

ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, bem como acerca do 

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência - Conciliação/ JEC Data: 05/12/2018 

Hora: 13:20 OBSERVAÇÃO: Diante da decisão proferida nos autos, 

transcrevo o dispositivo acerca da distribuição do ônus da prova: distribuo 

judicialmente o ônus da prova, de forma que incumbirá à Promovida 

demonstrar a legitimidade da cobrança, fato esse que é atribuição sua, 

conforme sedimentado na jurisprudência (súmula 359, STJ), podendo 

produzir tal prova com maior facilidade, portanto. Ademais, a produção de 

prova negativa pela Promovente revela-se judicial e materialmente 

impossível. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, implicará na extinção do feito. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE GASPAR (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000104-84.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,133.80 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELIENE GASPAR 

Endereço: rua presidente costa e silva, 0, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC), BEM COMO, EXCLUA O NOME 

DA REQUERENTE DOS REGISTROS/BANCO DE INADIMPLENTES, NO 

PRAZO ESTABELECIDO NA R. SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 1.166,44 (mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta 

e quatro centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-57.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUISMAR JULIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000358-57.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,300.62 POLO ATIVO: Nome: LUISMAR JULIA DE SOUZA Endereço: 

rua silvano rodrigues da silva, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-57.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUISMAR JULIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000358-57.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,300.62 POLO ATIVO: Nome: LUISMAR JULIA DE SOUZA Endereço: 

rua silvano rodrigues da silva, sn, centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN DIANI LIMA SILVA (ADVOGADO(A))

SAMUEL PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000315-23.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$20,777.76 POLO ATIVO: Nome: SAMUEL PINTO DA SILVA Endereço: 

PRAÇA UIRAPURU, 900 S, CASA - AO LADO DO COLÉGIO ALFREDO 

GRANJA, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA Endereço: 
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RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, 290, - ATÉ 552 - LADO PAR, 

VISTA ALEGRE, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-702 Nome: CERAMICA 

ELIZABETH SUL LTDA Endereço: RODOVIA LUIZ ROSSO, 8480, - LADO 

PAR, DAGOSTIN, CRICIÚMA - SC - CEP: 88812-000 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-22.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BONI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EMERICK BONI OAB - 535.282.201-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000231-22.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,822.18 POLO ATIVO: Nome: BONI COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA - ME Endereço: PREFEITO CAIO, SN, LOJA ESQUINA, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 Nome: MARCELO EMERICK BONI 

Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS, 1220, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: BARAO DE 

MELGACO, 3209, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209, CENTRO SUL, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ASSINATURA BÁSICA MENSAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-59.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010145-59.2016.8.11.0026 Valor da causa: 

$33,979.00 POLO ATIVO: Nome: ORIVALDO MENDES DE ALMEIDA 

Endereço: Rua GUILHERME GRUNWALD, 435, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 409, 

PREDIO, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca da 

petição do id 14162995, requerendo o que entender de direito. 

ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES CARDOSO FILHO (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000209-61.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$10,110.01 POLO ATIVO: Nome: ANTONIO ALVES CARDOSO FILHO 

Endereço: rua jose cavalcante souza, 421, centro, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do valor 

vinculado aos autos. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO RAFAEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000020-83.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: JOAO RAFAEL DE SOUZA Endereço: Rua 

Leonidio Vilas Boas Sampaio, s/n, São Matheus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-83.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

JOAO RAFAEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000020-83.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$7,600.00 POLO ATIVO: Nome: JOAO RAFAEL DE SOUZA Endereço: Rua 

Leonidio Vilas Boas Sampaio, s/n, São Matheus, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

NATHALIA MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000085-78.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: NATHALIA MIRANDA DA COSTA 

Endereço: Rua Joaquim pessoa, sn, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-78.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

NATHALIA MIRANDA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000085-78.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: NATHALIA MIRANDA DA COSTA 

Endereço: Rua Joaquim pessoa, sn, vila nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1.300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000244-21.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000244-21.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$5,000.00 POLO ATIVO: Nome: CARLOS SERGIO PEREIRA SANTOS 

Endereço: Rua Glicério Martins Pinto, sn, bela vista, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, 
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CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

acima qualificadas, para, querendo, apresente impugnação à contestação 

(TELEFÔNICA BRASIL S.A), no prazo de 05 (cinco) dias. ARENÁPOLIS, 22 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUBENS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000312-68.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$19,000.00 POLO ATIVO: Nome: RUBENS PEREIRA DA SILVA Endereço: 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 0, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-68.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUBENS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000312-68.2018.8.11.0026 Valor da causa: 

$19,000.00 POLO ATIVO: Nome: RUBENS PEREIRA DA SILVA Endereço: 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 0, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-61.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:
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MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HUDSON WASSEM BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000069-61.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$631.83 POLO ATIVO: Nome: HUDSON WASSEM BARBOSA Endereço: 

TRAVESSA ALAGOAS, S/N, SAO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 508 BLOCO C, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70740-543 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-61.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HUDSON WASSEM BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000069-61.2017.8.11.0026 Valor da causa: 

$631.83 POLO ATIVO: Nome: HUDSON WASSEM BARBOSA Endereço: 

TRAVESSA ALAGOAS, S/N, SAO MATHEUS, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 508 BLOCO C, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70740-543 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da 

r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 22 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO MARINA CARLOS FRANCA PROCESSO n. 

1000296-17.2018.8.11.0026 Valor da causa: $10,354.52 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADEMILSON 

PEREIRA BATISTA Endereço: TRAVESSA BRILHANTE, 9, JARDIM 

PRIMAVERA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: TRAVESSA L, 1731, DOM 

BOSCO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-500 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob 

pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima 

mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 6.789,38 (seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e 
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trinta e oito centavos). ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ARENÁPOLIS, 22 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Dom Aquino

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-72.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000142-72.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 28/11/2018 Hora: 14:15, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-72.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA PATRICIA OLIVEIRA SOUZA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000142-72.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 28/11/2018 Hora: 14:15. DOM AQUINO, 22 

de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-71.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

UBEASP - UNIAO BENEFICENTE E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES 

PUBLICOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000112-71.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - MT0012853A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 28/11/2018 Hora: 15:15, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 22 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-71.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

UBEASP - UNIAO BENEFICENTE E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES 

PUBLICOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000112-71.2017.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA DE QUEIROZ - CE8023, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 28/11/2018 Hora: 15:15. 

DOM AQUINO, 22 de outubro de 2018.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50885 Nr: 2406-10.2017.811.0036

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT, Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:rua 

seis

 Intimar as partes através de seus procuradores, para que tome 

conhecimento da expedição do alvará nº 444124-9/2018, na importância 

de R$= 14.676,30 (Quatorze mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta 

centavos) em favor do MUNICIPIO DE GUIRATINGA/MT, afim de cumprir os 

termos da sentença de ref. 48, concernente ao tratamento de FRANCISCO 

PEREIRA DO NASCIMENTO.

Comarca de Itaúba

Diretoria do Fórum

Edital

III PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA 
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ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

DA COMARCA DE ITAÚBA – 2018

EDITAL nº 8/2018/DF

O DOUTOR JEAN PAULO LEÃO RUFINO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO DA COMARCA DE ITAÚBA, no uso de suas atribuições legais, de 

acordo com a Decisão nº, no Pedido de Abertura de Processo Seletivo 

decisão nº 838/2018 –VDG - CIA nº 0721003-63.2018.8.11.0096, e do 

Provimento nº 6/2014/CM, de 7.3.2014, torna pública a abertura do II 

Processo Seletivo para Credenciamento de Profissionais nas áreas de 

Serviço Social para preenchimento de 01(uma) vaga e formação de 

cadastro de reserva desta Comarca de Itaúba, mediante as seguintes 

condições:

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1 O processo seletivo visa o preenchimento de 01(uma) vaga de 

Assistente Social, bem como formação de cadastro reserva e será regido 

por este Edital, pelo Provimento nº 6/2014/CM, de 7.3.2014 e realizado pela 

Comissão do processo seletivo, instituída pela Portaria nº 30/2018/DF, de 

18.09.2018, composta pelos seguintes membros:

 - Evandro Ludvig, Gestor Geral, matrícula 13.926;

- Lucilene Pedrosa Rodrigues, Gestora Administrativa, matrícula 8070;

- Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira, Gestora Judiciária Substituta, 

matrícula 10.766;

Art.1.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Itaúba/MT, situado na Rua Tancredo Neves, Centro, no período 

compreendido de 22.10.2018 a 09.11.2018, no horário das 12 às 18hs. 

(horário local).

 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;

 e) publicação dos Atos de credenciamento.

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. A Diretoria do Foro promoverá o exame de seleção, mediante análise 

do currículo dos interessados, divulgando o resultado no átrio do Fórum, e, 

em seguida deverá encaminhar, no prazo de 20 (vinte) dias, ao Presidente 

do Tribunal de Justiça, a relação dos profissionais habilitados ao 

credenciamento.

 3.2. As inscrições deverão ser realizadas no período de 22.10.2018 a 

09.11.2018, da seguinte forma:

 a) pessoalmente ou por procuração pública ou particular, com o 

reconhecimento público de autenticidade da assinatura, mediante entrega 

do respectivo mandato, acompanhado dos demais documentos descritos 

no subitem 5.1, deste edital e entregues na Diretoria do Fórum desta 

Comarca.

 3.2.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 3.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

 4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

 4.1. Para obter o credenciamento, o interessado deverá atender às 

seguintes exigências:

 I - ser maior de 21 (vinte e um) anos;

 II - não possuir antecedentes criminais;

 III - o assistente social deve comprovar que é bacharel no curso superior 

de Serviço Social, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação, 

e com registro no Conselho Regional da área;

 5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. No ato do requerimento, o interessado deverá preencher um 

formulário, conforme modelo constante do Anexo II deste edital, onde fará 

uma declaração, sob as penas da lei, acerca da veracidade das 

informações prestadas, assim como apresentará declaração de relação 

de parentesco, conforme modelo constante no Anexo IV. Com o 

formulário, o interessado deverá apresentar curriculum vitae 

acompanhado dos seguintes documentos:

 I - cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa 

Física (CPF);

 II - certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

 III - cópia autenticada do diploma de curso superior;

 IV - cópia autenticada dos títulos e demais documentos exigidos no item 

5.1., III, em relação a cada área profissional;

 V - certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

 VI - atestado de sanidade física e mental;

 VII – declaração de parentesco;

 VIII - declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as 

regras estabelecidas neste edital e das normas constantes do Provimento 

nº 6/2014/CM. IX - duas fotografias 3x4, recentes;

 5.3. Será habilitado apenas o profissional que apresentar toda a 

documentação exigida, comprovando-se habilitação profissional, 

qualificação técnica e regularidade fiscal.

 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 do Fórum de Itaúba, 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 

seguinte:

 a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;

 b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;

 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

 e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

 f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 

(cinco décimos) de ponto;

 g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 

centésimos) de ponto.

 6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

 6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver:

 a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 6.1.3 deste Edital.

 6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos 

que atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

06/2014/CM.
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 7. DO CREDENCIAMENTO

 7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, pelo período de até 2 (dois) anos, admitindo uma única 

prorrogação por igual período, de acordo com a conveniência e 

necessidade do Poder Judiciário.

 7.2. A habilitação não gera o direito ao credenciamento, mas este, quando 

se fizer, respeitará o prazo de validade da seleção.

 7.3. Após o credenciamento, o interessado terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para apresentar ao Juiz Diretor do Foro desta Comarca, para antes 

de iniciar suas atividades, assinar o Termo de Compromisso e 

Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência.

 7.4. No caso de desistência expressa de algum dos credenciados, o Juiz 

Diretor do Foro poderá indicar outro profissional habilitado para o 

desenvolvimento das atividades propostas e pretendidas, observada a 

ordem classificatória.

 8. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

 8.1. O profissional credenciado para a prestação de serviços 

especializados na área de Assistência Social será remunerado por abono 

variável, de cunho puramente indenizatório, pelas suas atuações em favor 

do Estado, sem prejuízo das demais atividades próprias do exercício da 

função (averiguações in loco, visitas domiciliares, atendimentos ao 

público, informações verbais em audiência entre outros), observando-se o 

teto equivalente a 80% (oitenta por cento) do subsídio do cargo efetivo de 

Analista Judiciário, previsto na Tabela A, Nível 1, e tendo como base de 

cálculo a “hora técnica”:

 I. Para os serviços prestados por Assistentes Sociais, a “hora técnica” 

será o equivalente a 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) do 

subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário, previsto na Tabela A, 

Nível 1.

 II. O profissional que se recusar a prestar qualquer serviço indispensável 

ao regular andamento do processo ou das demais atividades forenses, ou 

negligenciar nesse sentido, estará sujeito ao descredenciamento.

 III. Somente serão remunerados os atos praticados após o 

credenciamento dos profissionais.

 IV. Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não 

se permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto máximo.

 9. DAS ATRIBUIÇÕES DO CREDENCIADO

 9.1. As atribuições dos Assistentes Sociais constam no Provimento 

06/2014-CM, sendo que no ato da inscrição o interessado deverá declarar 

o conhecimento de tais atribuições.

 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

 10.1. Os profissionais serão credenciados a partir da data da publicação 

do ato de credenciamento expedido pela presidência do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 10.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

 10.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do 

formulário de inscrição, o interessado deverá comunicar imediatamente ao 

responsável pelo processo de credenciamento.

 10.4. A habilitação terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da 

publicação do resultado, admitindo-se prorrogação, que se dará 

automaticamente, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) dias do 

vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.

 10.5. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu ________ 

Evandro Ludvig, Gestor Geral de 1ª Entrância, o digitei.

 Itaúba/MT, 15 de outubro de 2018.

JEAN PAULO LEÃO RUFINO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Comarca de Marcelândia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-83.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (ADVOGADO(A))

DIRCE SCAMPARINI SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA GONCALVES PINHEIRO SUFFRIDINI (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que procedo a intimação da advogada da parte autora 

para que compareça na audiência de conciliação designada para a data 

26/10/2018 às 14:10.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-90.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO (ADVOGADO(A))

LEODIR GENEROSO DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM AFINOVICZ (REQUERIDO)

ANELIOMAR TEODORO MENDES (REQUERIDO)

 

Intimo a advogada da parte autora para que traga aos autos os endereços 

atualizados das parte requeridas no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-08.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

GABRIELLE BORIN NAVARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que intimo os advogados das partes para comparecerem 

na audiência de conciliação designada para o dia 26/10/2018 às 14:05.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-75.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (ADVOGADO(A))

DALILA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

PABLO FERNANDO MANNRICH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MARCELANDIA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados e 

representantes para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 20 de setembro de 2018 às 14:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-60.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARRIJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação dos advogados e 

representantes para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 26 de setembro de 2018 às 14:15 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-85.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI FERREIRA (EXEQUENTE)

LEONARDO PERIM DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR LEMES DA ROSA (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que intimo o advogado da parte autora para 

comparecer na audiência de conciliação designada para o dia 26/10/2018 

às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000016-88.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA (ADVOGADO(A))
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FELIX & FELIX RICCI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER BIMBATO (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, QUE INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA 

PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 

O DIA 26/10/2018 ÀS 14:25 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010057-39.2011.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA (ADVOGADO(A))

MADEIREIRA SOFFA LTDA - ME (EXEQUENTE)

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NLS MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que intimo os advogados d parte autora para 

comparecerem na audiência de conciliação designada para o dia 

27/11/2018 às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-26.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Ante ao disposto no artigo 1º, § 1º, VIII, da 

Resolução nº 004/2014, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno, 

determino a citação da Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 30 

(trinta) dias, opor embargos à execução, nos termos do art. 730, caput, do 

Código de Processo Civil. Às providências de estilo. Cumpra-se. 

Marcelândia/MT, 09 de março de 2016. Rafael Siman Carvalho Juiz de 

Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL GABARITO PRELIMINAR - Torna Publico o Gabarito Preliminar da 

prova do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado de Nível 

Médio e Nível Superior

* O Edital completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Republica-se por conter alteração

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 007/2018/DF - O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o Gabarito Preliminar das 

provas de Nível Superior, realizada no dia 21.10.2018, conforme disposto 

no Edital nº. 003/2018/DF, de 13 de agosto de 2018.

* O Edital n.º 0072018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL Nº. 008/2018/DF - O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de 

Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar do 

Teste Seletivo para contratação de Estagiários de Nível Superior, em 

conformidade com o Edital nº. 003/2018/DF, de 13 de agosto de 2018.

* O Edital n.º 008/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000271-06.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATAN DA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 11 de dezembro de 2018, às 

12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-21.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

SATILIO PIRES (REQUERENTE)

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

12h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-36.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

MAURA APARECIDA PIRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-18.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

CARLOS MARCOSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte reclamante acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

14h00min.

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000007-38.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GESSI MARCELINA DE SOUZA (REQUERENTE)

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR (ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes para audiência 

de conciliação designada, conforme os dados abaixo. Dados da 

Audiência: AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 17/12/2018 

10:30 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM. 
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Novo São Joaquim, 22 de outubro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Pedra Preta

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-35.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARTIM ALVES CORREA (REQUERENTE)

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000024-35.2018.8.11.0022 Valor da causa: $10,385.64 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MARTIM ALVES CORREA Endereço: Rua Monte Castelo, 162, 

Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para 

que no prazo de 05 (cinco) dias apresente o número da conta corrente, 

bem como a agência, para efetuar o depósito do valor da condenação. 

PEDRA PRETA, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010069-18.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA (ADVOGADO(A))

LAUDICEIA SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010069-18.2014.8.11.0022 Valor da causa: $28,960.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: LAUDICEIA SANTANA DA SILVA Endereço: Rua MAJOR OTÁVIO 

PITALUGA, 932, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: Rua JOSE 

RODRIGUES DA CRUZ, 915, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO POLO ATIVO para 

que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de 

direito. PEDRA PRETA, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000236-56.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACASSIO DAMIAN GARCIA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000236-56.2018.8.11.0022 Valor da causa: $34,181.03 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: WENDER LEMES DA 

SILVA Endereço: RUA MARANHÃO, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO PASSIVO: Nome: ACASSIO DAMIAN 

GARCIA DE SOUSA Endereço: Avenida Frei Servacio, 511, Centro, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 Senhor(a): PATRONO DO POLO ATIVO: A 

presente referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

19/12/2018 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEDRA PRETA, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000237-41.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO BORGES DE SOUZA SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES & SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

BORGES & SOUZA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

1000237-41.2018.8.11.0022 Valor da causa: $7,026.23 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: WENDER LEMES DA 

SILVA Endereço: RUA MARANHÃO, S/N, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 POLO PASSIVO: Nome: BORGES & SOUZA 

LTDA - ME Endereço: Avenida Frei Servacio, 511, Centro, PEDRA PRETA - 

MT - CEP: 78795-000 Nome: BORGES & SOUZA LTDA - ME Endereço: 

Avenida Frei Servacio, 511, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

Senhor(a): PATRONO DO POLO ATIVO: A presente referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 19/12/2018 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS 

À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 270 de 320



e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEDRA PRETA, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-68.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAILSON MOREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010130-68.2017.8.11.0022 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: DURVAILSON MOREIRA DE PAULA Endereço: Avenida PRESIDENTE 

CASTELO BRANCO, 815/228, VILA SAO SEBASTIAO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para 

que no prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento das custas 

processuais anexada no ID 13021461. PEDRA PRETA, 22 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010134-08.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA GUIMARAES COSTA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010134-08.2017.8.11.0022 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CRISTINA GUIMARAES COSTA Endereço: Rua E, QD 16, LOTE 04, 

COLINA VERDE, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no prazo de 10 (dez) dias efetue 

o pagamento das custas processuais anexada no ID 13021688. PEDRA 

PRETA, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-24.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010174-24.2016.8.11.0022 Valor da causa: $17,600.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MAGNO JANUARIO DA SILVA Endereço: Rua ARNALDO 

ESTEVAO, 1196, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: LOJAS RIACHUELO SA Endereço: Avenida BRASÍLIA, 

141, SHOPPING 3 AMÉRICAS, JARDIM DAS AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78118-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO 

para que no prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento das custas 

processuais anexada no ID 13021913. PEDRA PRETA, 22 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-31.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDIONES LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA 

OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ROGÉRIO MARTINS PROCESSO n. 

8010126-31.2017.8.11.0022 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VALDIONES LOPES DA SILVA Endereço: Rua JOSE ALVES DE 

MENEZES, S/N, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO PATRONO DO POLO ATIVO para que no 

prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento das custas processuais 

anexada no ID 13021789. PEDRA PRETA, 22 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Comarca de Poconé

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MANOEL DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010015-29.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

FERNANDO MANOEL DE SOUZA RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. 

VISTOS, Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, 

opostos por TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO S.A.) alegando, em síntese, 

a existência de omissão na sentença proferida nos autos. Alega omissão 

aduzindo que o magistrado deixou de fundamentar a existência de dano 

moral, visto que o mesmo não é presumido. É o relatório necessário. 

Decido. Recebo os presentes embargos de declaração por serem 

tempestivos. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não 

operam novo julgamento, pois simplesmente devem afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na decisão. No entanto, tenho que, no mérito não merecem 

acolhimento, tendo em vista que nos moldes do art. 1.022, do Novo Código 

de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade, 

contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do embargante de 

postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional deferido 

liminarmente, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar. Não há, 

portanto, qualquer ponto a ser modificado na referida decisão, visto que 

as questões de omissão apontadas pelo embargante encontram-se 

sanadas, já que o julgado fundamento pormenorizadamente a ocorrência 

de dano moral presumido gerado pela inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, citando inclusive, jurisprudência pacífica do STJ. 

Desta feita, por ser tempestivo RECEBO os presentes embargos de 

declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO por entender tratar-se de 

embargos meramente protelatórios. EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

dos valores depositados, em razão da juntada do comprovante de 

pagamento - guia deposito judicial. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os 

autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga 

SENTENÇA 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-96.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOACILE GONCALVES FIALHO CORREA (REQUERENTE)

CLAUDIA PATRICIA SALGADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010028-96.2015.8.11.0028. REQUERENTE: JOACILE GONCALVES 

FIALHO CORREA REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES 

S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Vistos. 

Trata-se de Reclamação Cível por meio da qual a parte autora alega que 

seu nome permaneceu negativado mesmo após ter sua parcela do 

financiamento quitada. A promovida apresentara contestação, 

requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os 

pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais como pleiteado. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Ressalto que a relação travada nestes autos é uma 

relação de consumo regida pelo CDC. Consequentemente, a 

responsabilidade da ré é objetiva, independentemente de demonstração de 

culpa, a teor do art. 14 do referido diploma legal. Com isso, desinteressam 

os motivos pelos quais a falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua 

ocorrência como fonte causadora de dano ao autor para se configurar o 

dever de indenizar do requerido. A parte autora, busca a indenização por 

danos morais em razão de que seu nome permaneceu negativado mesmo 

após o pagamento da parcela numero 45. Ressalto que a parte autora 

trouxe aos autos comprovante de pagamento da parcela 45, a qual 

venceu no dia 27/10/14, tendo seu pagamento sido realizado dia 07/11/14, 

ou seja, em atraso. Ressalto também que a reclamante, apesar de 

requerer a juntada das demais parcelas quitadas em dia não trouxe 

documentos que pudessem trazer solidez aos fatos apresentados em sua 

na inicial, uma vez que a ela cabia o ônus de provar o pagamento diligente 

de seu financiamento. Entrementes, as prestadoras de serviços, como é o 

caso da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços na forma do art. 14 do CDC, sendo 

prescindível a necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da 

mesma, bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do 

nexo causal entre o evento e o dano. Saliento que a manutenção da 

negativação indevida é ato ilícito prejudicial a parte autora, uma vez que 

quitou ainda que em atraso a parcela devida. Contudo, da simples 

ocorrência de falha por parte da ré não resulta o dever de indenizar. É 

necessária a ocorrência do dano. E no presente caso, não restou 

evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão vejamos. Em que pese 

a presente demanda se tratar de relação de Consumo, aplicável, portanto, 

a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), em nenhum momento a 

parte autora comprovou a numeração de um único protocolo de 

atendimento quanto ao suposto pedido de cancelamento do serviço não 

contratado. Ora, os deveres de boa-fé e lealdade contratual não estão 

restritos à reclamada, e sim a ambas as partes. Mutatis mutandis, 

serve-se deste escólio jurisprudencial: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DAS 

PARCELAS DO FINANCIAMENTO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NA SERASA. LEGITIMIDADE DA CONDUTA. É LÍCITA A 

CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM INSCREVER O NOME DO 

AUTOR QUE SE ENCONTRA INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DE 

PARCELAS PREVISTAS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE DÍVIDA 

FIRMADO ENTRE AS P ARTES. VERIFICADA A LICITUDE DA CONDUTA, 

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE CIVIL PARA EFEITOS 

DO DISPOSTO NO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL . (TJ-DF - Recurso Cível: 

44132520078070007 DF, Relator: NATANAEL CAETANO, Data de 

Julgamento: 19/11/2008, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/12/2008). Portanto, a situação 

narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, 

ainda que, hipoteticamente, tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além 

disso, não há descrição do suposto constrangimento experimentado pelo 

consumidor. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da parte postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. E 

ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa 

Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 
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liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso 

análogo, já decidiu que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 

do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, DECLARO A INEXISTÊNCIA do débito avençado nesta lide, devendo 

a parte ré comprovar junto a este juízo o cancelamento de todas as 

cobranças indevidas realizadas. 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, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012395-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

FERDINANDO AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014004-43.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

JONNY MAX DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011237-32.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERVANIA PEREIRA DO PRADO (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010913-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOCILMARA LEDOVINA MARCONDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018421-73.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BELITA ALENCAR DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8018421-73.2016.8.11.0028. REQUERENTE: BELITA ALENCAR DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido 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. 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. Do Mérito Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por BELITA ALENCAR DE ARRUDA em face do BANCO 
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BRADESCO S/A. Sustenta a requerente que foi surpreendia com a 

negativa do seu cadastro em loja do comércio local, em razão de restrição 

inserida pela requerida no valor de R$ 40,52 (quarenta reais e cinquenta e 

dois centavos) contrato n. FI00116649160. Afirma que a cobrança é 

indevida e que desconhece o valor apontado, em razão de não ter débito 

algum com a empresa, ora requerida. Destaque-se ainda, que o requerido 

em sua contestação não trouxe provas, apenas afirmou existir a relação 

contratual e que a instituição financeira adota todo procedimento padrão, 

exigência de cópias de documentos pessoais para que haja concretização 

das transações financeiras. Porém não trouxe a lide provas documentais, 

para a elucidação dos fatos. Apenas alegações infundadas. Constatada a 

ausência de prova cabal, para a elucidação da presente demanda, não há 

outra alternativa, se não declarar a inexistência do débito. Anote-se que, 

na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja vista que foi a 

parte requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome 

da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos. Aliado a inversão do ônus 

da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais 

danos causados a requerente em razão da sua negligência. Convém 

lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta 

relevância e de graves consequências, de modo que a requerida deveria 

cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade 

que foi indevido lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo 

de órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão. De outro norte, 

quem se vê incluído nos referidos cadastros é imediatamente atingido pela 

pecha de mau pagador ou inadimplente, não sendo necessário esforço 

para concluir que se sinta menosprezado e com a imagem prejudicada 

junto ao grupo social a que pertence, gerando inquestionável sofrimento 

psíquico e moral, passível de reparação. Constatada a indevida inscrição 

do nome do requerente em órgão de proteção ao crédito está 

caracterizado o dano moral que enseja a indenização, independentemente 

de qualquer comprovação do prejuízo, que em tais casos é perfeitamente 

presumível, o que não configura qualquer ilegalidade, conforme quer fazer 

crer a requerida. ANTE O EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 40,52 

(quarenta reais e cinquenta e dois centavos) contrato n. FI00116649160; 

b) DETERMINAR a exclusão do nome da requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito supracitado; bem como, c) 

CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) em favor do requerente a título de danos morais, devendo ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012597-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RIBEIRO (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-53.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNA MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010393-53.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ARIADNA MEDEIROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Trata-se de Embargos de 

Declaração com efeitos infringentes, opostos por TELEFONICA BRASIL 

S/A (VIVO S.A.) alegando, em síntese, a existência de omissão na 

sentença proferida nos autos. Alega omissão aduzindo que o magistrado 

deixou de fundamentar a existência de dano moral, visto que o mesmo não 

é presumido. É o relatório necessário. Decido. Recebo os presentes 

embargos de declaração por serem tempestivos. Os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância. Não operam novo julgamento, pois 

simplesmente devem afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na decisão. No entanto, 

tenho que, no mérito não merecem acolhimento, tendo em vista que nos 

moldes do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir 

do julgamento obscuridade, contradições ou omissões sobre tema, cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. A promovida ingressa com 

Embargos de Declaração contra a sentença proferida e alega que a 

referida decisão não fundamentou a existência do dano moral. Que 

nenhum dano moral é presumido e não restou demonstrado nos autos a 

ocorrência de um dano moral. Verifica-se, entretanto, a inexistência dos 

citados vícios na decisão atacada, mas tão somente a clara pretensão do 

embargante de postergar o cumprimento do mandamento jurisdicional 

deferido liminarmente, motivo pelo qual o pleito não merece prosperar. Não 

há, portanto, qualquer ponto a ser modificado na referida decisão, visto 

que as questões de omissão apontadas pelo embargante encontram-se 

sanadas, já que o julgado fundamentou a ocorrência de dano moral 

presumido, gerado pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, pois não restou demonstrada a contratação e o debito objeto da 

demanda. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder 

a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos 

suficientes para, com segurança, proferir se veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Nesse sentido, segundo os Eg. Tribunais 

é a orientação jurisprudencial dominante: É incabível, nos declaratórios, 

rever a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve 

pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. 

Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto 

no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Desta feita, por ser 

tempestivo RECEBO os presentes embargos de declaração, porém 

NEGO-LHE PROVIMENTO por entender tratar-se de embargos meramente 

protelatórios. EXPEÇA-SE o alvará para levantamento dos valores 

depositados, devidamente comprovado através da Guia de Depósito 

Judicial realizado em 13/10/2017 e acostada no ID 10481053. Os dados 

bancários do patrono já foram informados nos autos. (ID 10719808) Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-67.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)
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SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013592-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAZIL LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013592-15.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NAZIL LUIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido 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. Das 

preliminares 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. A requerida alega em preliminar, 

que a requerente não juntou comprovante de residência valido, ou seja, 

em seu nome. pois na inicial o comprovante de endereço esta incompleto, 

faltando a parte da fatura que consta o nome do titular e o endereço. 

Contudo a requerente não alega que o endereço esta divergente ou algo 

relacionado a isso. Razão pela qual a falta desse documento não afetará o 

julgamento da lide, rejeito a preliminar. Cabe ressaltar que os Juizados 

Especiais norteiam-se pelos princípios da informalidade e celeridade, 

contentando-se tão somente com a descrição dos fatos e dos 

fundamentos, sendo desnecessária a caracterização técnica de tais 

elementos na inicial, consoante se infere do art. 14, §1º da Lei n. 9.099/95. 

Argumenta também, que a requerente não juntou o comprovante original 

emitido diretamente no balcão do CDL. Que os demais extratos são 

exclusivos de empresas, de caráter confidencial para auxiliar as 

empresas. Ocorre que o referido argumento não deve prosperar, pois não 

atrapalha a decisão da lide. O simples fato do extrato não ser o original 

emitido no balcão não indica fraude. Corroborando, a própria requerida 

acostou aos autos extrato comprovando que retirou a referida restrição, 

assim atendendo ordem judicial deferida na Tutela. A requerida alega ainda 

que este juízo deve negar qualquer pedido de desistência formulado pela 

parte autora. Porém não há que se falar em negativa, ante a ausência do 

pedido e suas justificativas. Sendo apresentado, no momento oportuno o 

pleito será devidamente analisado, em consonância com a legislação 

processual vigente. Razão pela qual REJEITO todas as preliminares 

suscitadas e passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, proposta por NAZIL LUIS DOS 

SANTOS em face de TELEFONICA S/A (VIVO) Narra a inicial que o 

requerente teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, referente ao débito no valor de R$ 109,71 (cento e nove reais e 

setenta e um centavos) – contrato n. 2096645131, oriundo de um suposto 

contrato vencido em 10/08/2012, pois afirma que, jamais utilizou os 

serviços da requerida, tão pouco realizou contrato com a mesma capaz de 

relativizar um possível negocio jurídico. A requerida contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado 

com o requerente, afirma que em pesquisa pelo CPF da parte autora 

restou localizada a conta 2096645131, linha 65 999836559, já cancelada. 

Aduz, ainda que a negativação é legítima, ante a inadimplência da parte 

Requerente e que inexiste o dever de indenização por danos morais. A 

presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a 

responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do 

serviço é objetiva, nos exatos termos do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Analisado o processo e documentos a ele acostados tenho 

que a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, 

de comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito. Cumpre ressaltar que, a 

apresentação de tela sistêmica do programa da requerida não é hábil a 

comprovar as suas alegações, por se tratar de prova única e produzida 

unilateralmente. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual 

entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do 

requerente decorreu do inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pelo mesmo, deve o débito discutido nos autos ser declarado 

ilegal. Vejamos o seguinte entendimento: INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS Inserção indevida do nome do autor em cadastro de negativação 

ausência de relação contratual com a parte contrária que possa permitir a 

esta a afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e 

de débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome do autor Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre da 

i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012). Ante o exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: DECLARAR a 

inexistência somente do débito discutido nos autos no valor de R$ 109,71 

(cento e nove reais e setenta e um centavos), oriundo de um suposto 

contrato vencido em 10/08/2012; DETERMINAR a exclusão da restrição 

dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome 

da requerente; CONDENAR a Requerida a indenizar o Requerente pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo 

a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença 

nos termos do Enunciado 362 do STJ. 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 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos 

termos do art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015706-58.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

NELIANE GAMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018343-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

MAURO MATOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8018343-79.2016.8.11.0028 Valor da causa: $17,600.00 POLO ATIVO: 

Nome: MAURO MATOS VIEIRA Endereço: Estrada ASSENTAMENTO 

AGROANA GIRAU, S/N, RURAL, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida GETULIO VARGAS, 1300, 

GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. POCONÉ, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018343-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

MAURO MATOS VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8018343-79.2016.8.11.0028 Valor da causa: $17,600.00 POLO ATIVO: 

Nome: MAURO MATOS VIEIRA Endereço: Estrada ASSENTAMENTO 

AGROANA GIRAU, S/N, RURAL, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: Avenida GETULIO VARGAS, 1300, 

GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 ESPÉCIE: 

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. POCONÉ, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016043-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

EDILSON FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8016043-47.2016.8.11.0028 Valor da causa: $15,760.00 POLO ATIVO: 

Nome: EDILSON FRANCISCO DE ARRUDA Endereço: Rua F, 10, BOA 

ESPERANÇA, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Rua EMBAU, 

2207, MODULOS 1 E 2 PARTE, PARQUE COLUMBIA, RIO DE JANEIRO - RJ 

- CEP: 21535-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. POCONÉ, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 
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endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016043-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

EDILSON FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8016043-47.2016.8.11.0028 Valor da causa: $15,760.00 POLO ATIVO: 

Nome: EDILSON FRANCISCO DE ARRUDA Endereço: Rua F, 10, BOA 

ESPERANÇA, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Endereço: Rua EMBAU, 

2207, MODULOS 1 E 2 PARTE, PARQUE COLUMBIA, RIO DE JANEIRO - RJ 

- CEP: 21535-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. POCONÉ, 22 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012577-11.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

BENEDITA EDMARA OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012577-11.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITA EDMARA OLIVEIRA 

SALES 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. Da preliminar Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. 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 

cerca de 90 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. 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 HOUVE A EXPLOSÃO 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 
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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 

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 
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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. 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. 

Viviany Cecilia Assis Dias 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014324-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

LAERTE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011677-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JACIANO DE LIMA (REQUERENTE)

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019153-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA ELOISA DA SILVA MARCAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018736-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DILMARA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018732-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011001-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MARINIZE DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011001-80.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARINIZE DE LIMA PEREIRA 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. 
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Afasto 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. 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, acarretando diversos 

transtornos a requerente. 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. 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 HOUVE A EXPLOSÃO 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 
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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 

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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 4 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012246-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HANNA MAYRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012246-29.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HANNA 

MAYRA DE OLIVEIRA 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 

cerca de 90 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. 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 que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou 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 
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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 

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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ALESSANDRA MARIA CORREA BARROS (REQUERENTE)
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011162-90.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: ALESSANDRA 

MARIA CORREA BARROS 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do 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 cerca de 90 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. 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. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 

nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. 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 HOUVE A EXPLOSÃO 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 
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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 

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. 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 ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012848-20.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: REQUERENTE: 

JOAQUIM ROQUE MENDES DE ALMEIDA 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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do 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 cerca de 90 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. 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. 

Compulsando os autos verifico que conforme termo de audiência de 

conciliação a requerida compareceu ao ato, todavia apresentou 

contestação intempestiva, seguindo a inteligência da súmula 11 da Turma 

Recursal de Mato Grosso, a revelia se impõe: “SUMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.” Pela ausência de demonstração de 

injusto motivo a qualificar a conduta das partes, elidida esta à 

configuração dos requisitos da responsabilidade civil. Não comprovada à 

existência da conduta lesiva, dos danos materiais e morais alegados e do 
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nexo de etiológico entre eles, mister salientar ainda que apesar do 

requerido ser revel nos presentes autos, a revelia não implica 

necessariamente a total procedência do pedido, já que os efeitos da 

revelia não são absolutos. Diante da arguição do reclamado não me 

convenço da argumentação de que a(o) requerente foi vítima do 

reclamado, as alegações levantam dúvida razoável. Sendo assim, ainda 

que o promovido seja revel na ação, tendo em vista a míngua dos 

elementos probantes, a ação deve ser julgada improcedente. 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 HOUVE A EXPLOSÃO 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. 
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Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

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. 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 ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011014-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014169-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EZAIAS BENEDITO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014430-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARNALDO DA CRUZ (REQUERENTE)

JHONATAN DA SILVA GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012599-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOIZA AMORIM DENIZ (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-85.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

EDILAINE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos: 8010462-85.2015.811.0028 Promovente: EDILAINE FÁTIMA DA 

SILVA Promovido: VIVO S/A Processo nº 8010462-85.2015.8.11.0028 

Vistos, etc. A parte Reclamada/Embargante apresentou embargos 

declaratórios (ID n. 11159511) em face da sentença (ID n. 9025306), 

requerendo, em síntese, o não cabimento dos DANOS MORAIS, conforme 

elucidado. Verifico que a reclamada ingressa com Embargos de 

Declaração contra a sentença proferida e alega que a decisão não 

fundamentou devidamente sobre os danos morais deferidos, alega 

omissão sobre excludente de ilicitude e que deixou de declarar nulo o 

contrato, contudo verifico que os argumentos não prosperam. Observo 

que os pontos apresentados foram analisados, enfatiza-se que não se 

prestam os embargos para rediscutir questões já apreciadas. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado.? (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial 

dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior 

reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, 

em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Contudo, de forma contraditória, a reclamada junta 

comprovante de cumprimento parcial da execução (ID n. 11431960). Desta 

forma, resta prejudicado o cabimento dos embargos interpostos, pela 

preclusão lógica. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO - PAGAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - PERDA DE 

INTERESSE RECURSAL - PRECLUSÃO LÓGICA - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. Não se conhece do recurso quando noticiado nos autos, 

prática de ato incompatível com o direito de recorrer (art. 503, CPC). (Ap 

99201/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 17/08/2010) (TJ-MT - APL: 

00992017020098110000 99201/2009, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 17/08/2010) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito opino pelo NÃO ACOLHIMENTO, ante a falta 

de pressupostos de admissibilidade dos embargos declaratórios. Não 

havendo manifestação, arquive-se. À consideração do(a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012419-53.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI SALES (REQUERENTE)

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000605-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA BENEDITA CORREA DE PAULA (REQUERENTE)

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013178-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOATAN LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012977-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUCIA RONDON DA SILVA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014237-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAILSE MONIQUE DA SILVA CARMO (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014237-40.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LAILSE MONIQUE DA SILVA 

CARMO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS, Dispenso o relatório 

a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” No presente caso, a parte reclamante foi 

intimada para a realização da audiência de conciliação por intermédio de 

seu patrono. Contudo, deixou de comparecer a aludida audiência 

conforme evento de Num. 15555396. Consigno que, eventual justificativa 

para não comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no 

próprio dia da audiência. Ainda mais quando a parte reclamante é assistida 

por advogado. Assim, não é aceitável, a justificativa tardia. Em razão da 

parte reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação 

colacionada ao evento Num. 15555396, restou configurada a contumácia, 

com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 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, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015542-93.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

ERASMO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8015542-93.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ERASMO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de 

RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DSITRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Narra a parte reclamante que no ano de 2014, nos dias 07, 

8, 11 e 12 de maio, houve a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica por mais de 40 horas, a qual teria gerado prejuízos de ordem 

extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. A reclamada, em 

sua defesa, afirma que o dito “Apagão” não configura dano moral passível 

de indenização, bem como a ausência de pedido de providências na via 

administrativa. 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. Concernente a preliminar de ilegitimidade 

ativa, a rejeito, uma vez que as provas acostadas aos autos demonstram 

que a parte autora era titular da unidade consumidora a época dos fatos. 

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. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. Ab initio, 

convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as diretrizes 

consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação 

em exame é de consumo, porquanto a parte autora é destinatária final dos 

serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso se amolda aos 

ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, 

que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos e 

serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO a 

preliminar de suscitada e no mérito, opino pela PROCEDENCIA da 

pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I CPC, para 

CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do 
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STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Carlos Augusto Serra Neto Juiz Leigo 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011935-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DA CRUZ (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011935-38.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA TEREZA DA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 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. Do 

Mérito Trata-se se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA, proposta 

por MARIA TEREZA DA CRUZ, em face da TELEFONICA BRASIL S.A. 

(VIVO). Sustenta a parte reclamante que teve seu nome indevidamente 

incluído nos registros dos órgãos de proteção ao crédito, por suposta 

dívida no valor de R$ 129,88 (Centro e vinte e nove reais e oitenta e oito 

centavos), impostos pela reclamada. A requerente relata em sua exordial 

que espantou-se com a negativação, pois afirmou que possuía linha 

telefônica na modalidade pré pagas, a qual não gera contas a pagar. 

Anote-se que, na espécie, o nexo causal está bem caracterizado, haja 

vista que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome da requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, 

conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos. Destaque-se 

ainda que a requerida não comprovou devidamente a relação jurídica 

entres as partes. Afirma que houve a contratação inicialmente na 

modalidade de PRÉ PAGA e posteriormente houve a migração para de 

linha no plano VIVO CONTROLE, que por essa razão inexiste o contrato 

físico. Que a requerente pagou algumas faturas e deixou outras sem 

pagar, gerando assim o débito em questão. Porém não houve 

comprovação que a parte requerente tivesse solicitado tais serviços e que 

o débito realmente teria sido utilizado pela requerente que ensejou a 

inserção dos dados no serviço de proteção e crédito. Na contestação 

apresentada foram trazidas apenas print de telas sistêmicas, que não 

possuem valor de prova judicial, por se tratar de prova unilateral, podendo 

ser alterada. Não trouxe aos autos prova cabal, qualquer contrato, relação 

de consumo, gravação ou outra prova de que comprove que a requerente 

tenha utilizado dos serviços fornecidos. Outra forma não há a de 

reconhecer como inexistente o débito apresentado pela requerida, 

demonstrando que a negativação fora indevida. Aliado a inversão do ônus 

da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da requerida por eventuais 

danos causados ao autor em razão da sua negligência. Convém lembrar, a 

função exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância 

e de graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se 

de maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi 

indevido lançamento do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgão de proteção ao crédito pelo débito em discussão, justificando a 

manutenção da medida liminar deferida e responsabilização da requerida. 

De outro norte, quem se vê incluído nos referidos cadastros é 

imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou inadimplente, não 

sendo necessário esforço para concluir que se sinta menosprezado e 

com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que pertence, gerando 

inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de reparação. 

Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em órgão de 

proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja a 

indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: I – DECLARAR a inexistência 

somente do débito no valor de R$ 203,45 da conta 0217979114, bem como 

TONAR definitiva a liminar deferida para exclusão do nome do requerente 

dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito. II – 

CONDENAR a requerida a pagar a requerente à quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 

362 do STJ. 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 anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011466-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA RENATA DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Sem custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012586-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)
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Juntada de subs e de carta de preposição - DOCUMENTOS ANEXO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016909-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA VICENCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8016909-55.2016.8.11.0028 Valor da causa: $15,760.00 POLO ATIVO: 

Nome: ROSALINA VICENCIA DE ARRUDA Endereço: Rua BOM PASTOR, 

07, QUADRA 01, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

OI S.A Endereço: Rua BARÃO DE MELGAÇO, 3209, 1º ANDAR,PREDIO 

JOÃO DIAS, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. POCONÉ, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016909-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA VICENCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8016909-55.2016.8.11.0028 Valor da causa: $15,760.00 POLO ATIVO: 

Nome: ROSALINA VICENCIA DE ARRUDA Endereço: Rua BOM PASTOR, 

07, QUADRA 01, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: 

OI S.A Endereço: Rua BARÃO DE MELGAÇO, 3209, 1º ANDAR,PREDIO 

JOÃO DIAS, CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-902 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. POCONÉ, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000610-88.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher (ADVOGADO(A))

BENEDITO FIALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabrício Frageri Carlos (REQUERIDO)

RENATO WIECZOREK (ADVOGADO(A))

 

DESPACHO VISTOS, Considerando o requerimento das partes acerca da 

redesignação da audiência de instrução e julgamento, havendo prova das 

alegações quanto a impossibilidade de comparecer ao ato, redesigno a 

instrução para o dia 13 de novembro de 2018 às 09h00min, a ser realizado 

pela Sra. Juíza Leiga. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013842-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 8013842-48.2017.8.11.0028 REQUERENTE: 

ANDERSON MACIEL DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc... A parte 

promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das 

audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036423/10/2018 Página 290 de 320



lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Pelo exposto, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, opino 

por CONDENAR a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Fica advertida desde já a parte autora, que em caso de não 

pagamento da condenação seu nome será inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito. Transitada em julgado, ao arquivo. Postas estas 

razões, 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. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS JUIZ LEIGO Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012262-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

ELIANE AGUIAR DE AMORIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012262-80.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELIANE AGUIAR DE AMORIN 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. No tocante ao pedido de deferimento de justiça 

gratuita, importante ressaltar 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. 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, 

acarretando diversos transtornos ao requerente. 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. 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 HOUVE A 

EXPLOSÃO 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 
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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 

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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011902-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011902-48.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUCELMA DE ALMEIDA E CUNHA 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. 

Afasto 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. 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 vários dias, em 

decorrência do roubo na agência. 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. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 
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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 HOUVE A EXPLOSÃO 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 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 
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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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

H u d y a n e  M a r q u e s  d e  O l i v e i r a  C o s t a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_ Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011571-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011571-66.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RONALDO DA COSTA 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. No tocante ao pedido 

de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 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. 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, a mais de 30 (trinta) dias, acarretando 

diversos transtornos a requerente. 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. 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 HOUVE A EXPLOSÃO 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 
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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 

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, extremamente 

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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

8019090-29.2016.8.11.0028 Valor da causa: $0.00 POLO ATIVO: Nome: 

ANA FRANCISCA DA CRUZ Endereço: Rua DAS ROSAS, 01, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: Avenida Av Getúlio Vargas , 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. POCONÉ, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Certifico e dou fé, que foi redesignada audiência de Conciliação para o dia 

26 de novembro de 2018, às 13:10 horas.
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EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, acima qualificada, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada
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SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011573-36.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JULIANO RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A 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. Rejeito a preliminar de irregularidade na 

representação processual, haja vista que não há divergência das 

assinaturas opostas na procuração e no documento de identificação da 

parte autora. No tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, 

importante ressaltar 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. 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, a mais de 30 (trinta) 

dias, acarretando diversos transtornos ao requerente. 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. 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 HOUVE A 

EXPLOSÃO 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 
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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 

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, extremamente 

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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-54.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LINA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-59.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOSE JOENILSON DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011080-59.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE JOENILSON DA SILVA 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. No 

tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, importante ressaltar 

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. 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, a mais de 30 (trinta) dias, 

acarretando diversos transtornos a requerente. 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. 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 
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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 HOUVE A 

EXPLOSÃO 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 

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, extremamente 

cômodos para realizar a maioria das transações, tais como atendimento 
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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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018556-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CARMINDO PONOCENO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. A parte requerente, devidamente 

intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à audiência de 

conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de 

interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a 

audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013508-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ANESTINA CONCEICAO MORAES (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013508-48.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EUNICE ANESTINA 

CONCEICAO MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EUNICE 

ANESTINA DA CONCEIÇÃO MORAES em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A. Designada audiência de conciliação para o dia 25/06/2018, 

constatou-se ausência da parte reclamante, estando devidamente intimada 

para o ato. Não apresentou justificativa. A reclamada requer aplicação dos 

efeitos da contumácia. (ID 13836687) ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitado em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010870-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLARITA OLSON (REQUERENTE)

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010870-08.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLARITA OLSON 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. 

Afasto 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. 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, acarretando diversos 

transtornos a requerente. 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. 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 
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bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO 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 

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 
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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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 3 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014175-97.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCO SAVIO DE 

SOUZA REQUERIDO: ERCINA SEIBEL DELARMELINA 73189731772 

VISTOS. Dispensado o Relatório em face ao disposto no art. 38 da Lei 

9.099/95. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. O 

cerne da controvérsia consiste na análise da (i)legitimidade da 

manutenção do protesto do título n. 779946094, nos valores de R$ 

12.293,87 (doze mil, duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete 

centavos), junto ao Cartório do 1º Serviço Notarial da Comarca de 

Poconé/MT, haja vista a alegação de que o referido débito fora 

devidamente quitado em acordo realizado pelas partes. Pois bem. A 

relação estabelecida entre as partes é de consumo, portanto, são 

aplicáveis as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, que ao 

disciplinar o fornecimento de produtos ou serviços prevê a 

responsabilidade objetiva do fornecedor, independente de culpa e com 

base no nexo causal entre o dano ao consumidor e o defeito do serviço 

prestado, nos termos do artigo 14, litteris: 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." Com efeito, a responsabilidade civil do 

fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo suficiente, 

para que surja o dever de reparar, a prova da existência de nexo causal 

entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do serviço 

prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor somente 

não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando provar que o 

defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro. (gn) A par dessas premissas, após detida análise dos autos, 

tem-se que não merece ser acolhido o pedido formulado na exordial. Isso 

porque é fato incontroverso nos autos que o protesto, no momento de sua 

efetivação, era legítimo, pois, à época, o Reclamante realmente estava 

inadimplente com as obrigações assumidas junto à empresa Reclamada. 

Neste contexto, sobreleva consignar que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que sendo legítimo o 

protesto, em regra, incumbe ao devedor providenciar a sua baixa. A 

propósito, averbe-se arestos pertinentes: ESPECIAL. PROTESTO 

LEGÍTIMO. DÍVIDA PAGA POSTERIORMENTE. CANCELAMENTO DO 

PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

"Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga 

posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em 

cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de 

consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do 

apontamento" (REsp 1.195.668/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/9/2012, DJe 

17/10/2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

REsp 1304541/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013. (g.n.) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - CARÁTER INFRINGENTE - RECEBIMENTO COMO 

AGRAVO REGIMENTAL - FUNGIBILIDADE RECURSAL - POSSIBILIDADE ? 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROTESTO DE LETRA DE CÂMBIO ? BAIXA DO 

APONTAMENTO - ÔNUS DO DEVEDOR - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A 

QUO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ ? AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. (EDcl no REsp 1093506/SP, Rel. Ministro 

MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 

05/02/2009) Civil. Agravo no agravo no recurso especial. Ação de 

compensação por danos morais. Protesto devido de duplicata. Posterior 

demora na baixa do protesto. Responsabilidade conferida ao devedor. - 

Se o protesto de duplicata é realizado em exercício regular de direito, a 

posterior devolução de mercadorias pelo devedor não retira dele o ônus 

de proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. 

Precedentes. Agravo não provido. (AgRg no AgRg no REsp 799.600/SC, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, 

DJ 02/05/2006, p. 326) Consigo, por oportuno, que a inversão do ônus da 

prova não exime o consumidor de comprovar, minimamente, os fatos 

constitutivos do seu direito. Portanto, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Reclamada, não 

há que se falar em indenização por dano material ou moral, pois ausentes 

os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, extinguindo-se a 

demanda com resolução de mérito. 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). 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
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CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013944-70.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JULIANO BERNADO DA 

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

declaratória de inexistência de débito e indenizatória onde o Autor alega 

que houve a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao 

crédito em razão de negócio jurídico por ele não entabulado, tratando-se 

da utilização de seu nome para contrato com terceiros de forma 

fraudulenta. A promovida apresentou contestação, requerendo, em 

síntese, que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados 

na peça vestibular haja vista que não restou comprovada qualquer 

conduta que possa ser considerada ilícita, ou qualquer outro elemento que 

motive a condenação da dessas ao pagamento de indenização por danos 

morais como pleiteado. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Resumidamente, aduz 

a parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que até 

então alegava desconhecer, uma vez que sua conta bancaria tinha a 

finalidade exclusiva de recebimento do salário. Em realidade, se verifica 

que nos documentos acostados pela reclamada se comprova a abertura 

da conta na modalidade afirmada pelo autor, bem como a existência de um 

empréstimo realizado junto ao terminal eletrônico, contudo, tal empréstimo 

fora devidamente quitado, como demonstrou a própria parte ré. Ressalto 

que os documentos carreados pela parte autora, por si só, dão conta de 

demonstrar a veracidade de suas afirmações. A inteligência do artigo 6º 

da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que 

não há que se falar em dano moral, vez que houve sim a aquiescência da 

reclamante ao aderir a taxa instituida, tendo havido inadimplemento, o que 

ensejou a negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem 

qualquer tipo de comprovação. Ressalto também que a reclamada apesar 

das alegações deixou de acostar qualquer comprovante que 

demonstrasse a legitimidade do débito e/ou a insolvência da parte autora. 

Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da 

parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e 

consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de uma 

negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência 

pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE 

VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS RECLAMAÇÕES. DESCASO 

COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). 

Caso em que, mesmo depois de diversas reclamações através do 

atendimento por call center a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços não contratados. Dano moral caracterizado. Valor da 

condenação arbitrado na origem mantido, porque proporcional à extensão 

do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a 

natureza jurídica da indenização. APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, 

NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70022831531, minha relatoria, j. 30/04/2008 – grifei); AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE 

SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET 

BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS A 

RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a liminar concedida, bem como JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ) bem como DECLARO a 

inexistência do débito em tela. 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, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019184-74.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARCIA MAEDA MIURA DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES AGUIAR 

01301034118, AYMORE FINANCIAMENTO - GRUPO SANTANDER DO 

BRASIL, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória 

onde o Autor alega que houve a inscrição indevida de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito em razão de negócio jurídico por ele não 

entabulado, tratando-se da utilização de seu nome para contrato com 

terceiros de forma fraudulenta. As promovidas apresentaram 

contestação, requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes 

todos os pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a condenação da dessas ao 

pagamento de indenização por danos morais como pleiteado. Ressalto que 

a primeira reclamada NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES AGUIAR 

(BEST TOUR), embora devidamente citada por intermédio do oficial de 

justiça, deixou de comparecer a audiência de conciliação. 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). Em segundo giro, o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à 

parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se 

de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 
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pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, 

decreto a revelia da primeira reclamada, uma vez que citada, deixou de 

comparecer a audiência de conciliação. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a preliminar 

de ilegitimidade passiva da parte reclamada CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A., eis que por força da solidariedade (cadeia) 

na prestação do serviço, a mesma se vincula aos fatos narrados pela 

parte autora. Por outro lado, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pela parte ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., uma vez que 

tal parte fora responsável pela negativação do nome da reclamante junto 

aos cadastros de proteção e restrição ao credito, momento em que 

meritoriamente, a legitimidade do débito será apreciada. Rejeito a preliminar 

quanto a incompetência territorial, visto que há nos autos prova da 

residência fixa da reclamante nesta comarca. Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 9.099/95. Vencida as 

preliminares aduzidas, passo à análise do mérito. Resumidamente, aduz a 

parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que até então 

alegava desconhecer. Em realidade, nenhuma das partes restantes 

atribuem a culpa da negativação realizada em desfavor da parte autora a 

causas aludidas por ela, tratando-se claramente de um jogo de 

“empurra-empurra”. Contudo, ressalto que os documentos carreados pela 

parte autora, por si só, dão conta de demonstrar a veracidade de suas 

afirmações, uma vez que fora negativada indevidamente por dívida que 

não assumiu, pois demonstrou estar adimplente com o negócio jurídico 

adquirido. Ora, a utilização sem consentimento de dados pessoais para 

constituição de credito é flagrante fraude, prejudicial a imagem e honra da 

parte postulante. Portanto, todos os réus, caso em que concorreram para 

assunção da dívida, devem responder de forma solidaria pelos danos 

causados a parte demandante. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que 

não há que se falar em dano moral, vez que houve sim a aquiescência da 

reclamante ao aderir a taxa instituida, tendo havido inadimplemento, o que 

ensejou a negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem 

qualquer tipo de comprovação. Ressalto também que as reclamadas 

apesar das alegações deixou de acostar qualquer comprovante que 

demonstrasse a legitimidade do débito e/ou a insolvência da parte autora. 

Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da 

parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de cidadã e 

consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de uma 

negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência 

pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE 

VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS RECLAMAÇÕES. DESCASO 

COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). 

Caso em que, mesmo depois de diversas reclamações através do 

atendimento por call center a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços não contratados. Dano moral caracterizado. Valor da 

condenação arbitrado na origem mantido, porque proporcional à extensão 

do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e a 

natureza jurídica da indenização. APELO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, 

NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70022831531, minha relatoria, j. 30/04/2008 – grifei); AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE 

SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET 

BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS A 

RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Diante do exposto, à vista das razões 

apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 

6º da Lei nº. 9.099/95, MANTENHO a liminar concedida, REJEITO as 

preliminares de mérito arguidas, bem como JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO 

na forma solidária as reclamadas a pagar à parte reclamante o valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ) bem como DECLARO a 

inexistência do débito em tela. 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, 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
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE MARGARIDO DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A 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. No tocante ao pedido de deferimento de justiça 

gratuita, importante ressaltar 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. 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, 

acarretando diversos transtornos ao requerente. 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. 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 HOUVE A 

EXPLOSÃO 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 
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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 

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, 
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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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 providências. À consideração do (a) 

Excelentíssimo(a) Juiz(a) 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 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012235-97.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA 

LUCIA DE AQUINO 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 

cerca de 90 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. 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 que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou 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 
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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 

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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

WILLIAN SANTOS DAMACENO JUIZ LEIGO Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013841-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 8013841-63.2017.8.11.0028 REQUERENTE: 

ANDERSON MACIEL DA SILVA REQUERIDO: VIVO S/A Vistos, etc... A 

parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou qualquer justificativa. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Em caso de ausência da parte promovente, em qualquer das 

audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do 

processo: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”. Pelo exposto, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo. Postas estas razões, 

submeto o presente projeto de sentença à homologação da Magistrada 

Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS JUIZ LEIGO VISTOS, 
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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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011338-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIZE DUARTE DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011338-69.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIZE DUARTE DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S/A 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. 

Afasto 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. 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 cerca 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. 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 HOUVE A EXPLOSÃO 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 
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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 

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 IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. 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 ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Hudyane Marques de Oliveira Costa Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. POCONÉ, 2 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011639-16.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

GLORIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011639-16.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GLORIA 

FRANCISCA DA SILVA 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 

cerca de 90 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. 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 que 

ocasionou na EXPLOSÃO e destruição de todos os equipamentos da 

agência, bem como gerou 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 
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(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 

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 
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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. 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 ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

W I L L I A N  S A N T O S  D A M A C E N O  J U I Z  L E I G O 

_________________________________ Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011297-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 26 de 

Novembro de 2018, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019430-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE CAMPOS ARRUDA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Certidão de Tempestividade Processo 

n.8019430-70.2016.8.11.0028 Certifico que a Contestação foi protocolada 

tempestivamente. Intimo a parte autora para apresentar impugnação a 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Poconé, 22 de outubro de 2018 

HELEN KAROLINE DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ E INFORMAÇÕES: Av. 

Dom Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 TELEFONE: 

(65) 33451507

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-54.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LINA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

POCONÉ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ Av. Dom 

Aquino, 372, CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA PROCESSO n. 

1000610-54.2018.8.11.0028 Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: 

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LINA MARIA 

PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA TECIO PAREDI, JURUMIRIM, POCONÉ - 

MT - CEP: 78175-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AV. GETULIO VARGAS, QUILOMBO, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78045-901 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, e, após, 

EFETUAR A CITAÇÃO para, querendo, responder a ação no prazo legal, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, assim 

como a INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 26/11/2018 Hora: 13:20 , a ser realizada na sede deste juízo, no 

endereço acima indicado. MEDIDA LIMINAR: XXX ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. POCONÉ, 22 de outubro 

de 2018. ANTONIO JOSE IZIDRO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001030-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT 

- SISPUMCONF. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CONFRESA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001030-63.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

CONFRESA - MT - SISPUMCONF. RÉU: PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO 

DE MUNICIPIO DE CONFRESA SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE CONFRESA ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de 

fazer em face do MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT, ambos qualificados nos 

autos. Em síntese, alega a parte autora que o Poder Público Municipal não 

concedeu a revisão geral de salários do funcionalismo público em 

determinados períodos, salientando que " a revisão periódica dos 

vencimentos dos servidores públicos, seja eles Federais, Estaduais ou 

Municipais constitui, portanto, obrigação irrecusável para o chefe do poder 

Executivo, que, no âmbito municipal, tem à frente o Prefeito Municipal, 

mesmo porque, é o detentor de competência privativa para a iniciativa de 

leis disciplinadoras da espécie". Assim, requer liminarmente a concessão 

aos filiados do SISPIMCONF – MT o reajuste (RGA) em um montante de 

33,31% (Trinta e três, Trinta e Um por cento) sobre o salario base de cada 

servidor filiado ao sindicato referente aos anos descritos na exordial. Com 

a inicial vieram os documentos de fls. 23/56. É o relatório. 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 o julgador tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há 

necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização 

imediata ou futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar 

não merece prosperar, visto que é vedado conceder tutela de urgência 

quando o pedido tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão 

de vantagens ou ainda pagamento de qualquer natureza a servidores 

públicos, devendo ser observado em ações contra a Fazenda Pública o 

disposto no artigo 7º, §2º, Lei nº 12.016/09: "Não será concedida medida 

liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a 

entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 

ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza". Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REESTABELECIMENTO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O 

VENCIMENTO BÁSICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. PAGAMENTO DE QUALQUER ESPÉCIE, IMPOSSIBILIDADE. 

PROVIMENTO. (...) II - A despeito da possibilidade de concessão de tutela 

antecipada contra a Fazenda Pública, é vedado o seu deferimento quando 

o pedido referir-se à concessão de aumento, extensão de vantagens 

pecuniárias de servidor público, ou concessão de pagamento de qualquer 

natureza, em decorrência das restrições impostas nos artigos 1º, Lei nº 

9.494/97 e 7º, § 2º da Lei nº 12.016/2009. (...).” (TJGO, Agravo de 

Instrumento (CPC)5299435-22.2018.8.09.0000, Rel. GUILHERME 

GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 03/08/2018, DJe de 

03/08/2018). "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

REVISÃO GERAL ANUAL - ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO - INVIABILIDADE - 

ART. 1º DA LEI N. 9.494/97 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Indefere-se antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que 

tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagens ou 

pagamento de qualquer natureza a servidores públicos." (TJMT, AI 

42713/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/10/2010, 

Publicado no DJE 08/11/2010). Assim, em que pese os autores alegarem 

que a parte ré não tem observado os termos da lei, o pedido em si trata-se 

de reajuste de salarial, não podendo ser concedido por meio de tutela 

urgência. Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 334, 

do NCPC, cite-se o requerido e intime-se o requerente para a audiência de 

conciliação no dia 07 de novembro de 2018, às 15h30mim (horário oficial 

do Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para 

apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do NCPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC, ressalvando a 

possibilidade de revogação. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000241-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCELINO GOMES CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORHAYNE GUIMARAES OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WINDERSON MOTA REIS GOMES (REQUERIDO)

LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CELIA APARECIDA GUIMARAES OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000241-64.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARCELINO GOMES CORREIA REQUERIDO: WINDERSON 

MOTA REIS GOMES Trata-se de ação negatória de paternidade cumulada 

com anulação de registro civil ajuizada por MARCELINO GOMES CORREIA 

em face de WINDERSON MOTA REIS GOMES, já qualificados nos autos. 

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, que resultou 

infrutífera, ante a ausência do requerido. Citado, a parte ré constituiu 

advogado e informou a impossibilidade de comparecer na audiência retro, 

especialmente pela distância entre a cidade em que reside (Goiânia-GO) 

até esta Comarca. Na oportunidade, informou o desinteresse em conciliar. 

Com o retorno, a missiva veio acompanhada de contestação do requerido, 

o qual, arguiu, preliminarmente, a incompetência territorial deste juízo para 

processar e julgar a demanda. Vieram-me os autos conclusos. É o relato. 

Decido. Com efeito, elenca a súmula n.01 do STJ que: “O foro do domicílio 

ou da residência do alimentando é o competente para a ação de 

investigação de paternidade, quando cumulada com a de alimentos”. 

Contudo, a ação negatória de paternidade, não cumulada com ação de 

alimentos, segue a regra geral, devendo ser proposta no foro do domicilio 

do réu, prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil. Confira-se: “A 

ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis 

será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. No caso em apreço, 

a demanda se instaurou em virtude da realização do exame de DNA 

através do qual se constatou que o requerido não é filho biológico do 

requerente. Entretanto, verifica-se que este já é maior de idade, por 

conseguinte, não se menciona na exordial eventual exoneração de 

alimentos. Desse modo, tendo em vista o acima revelado, vislumbro o 

reconhecimento da incompetência deste juízo para processar e julgar o 

mérito da presente demanda, devendo ser declinada a competência do 

feito para o foro do domicílio do requerido. Ante o exposto, DECLINO da 

competência e determino o encaminhamento dos autos para uma das 

Varas de Família da Comarca de Goiânia/GO, procedendo-se as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001054-91.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PINHEIRO LIMA (REQUERENTE)

LUANA COSTA LICO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1001054-91.2018.8.11.0059. REQUERENTE: JOSE PINHEIRO LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. JOSE PINHEIRO LIMA ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito, indenização por danos morais e 

tutela antecipada em face de TELEFONICA BRASIL S.A., ambos 
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qualificados nos autos. Aduz o autor que, ao tentar realizar uma 

transação comercial, foi impedido em virtude de inscrição de seu nome no 

SERASA por parte da requerida. Contudo, assevera que desconhece tal 

dívida, pois, não é signatária do contrato que deu origem ao débito em 

questão. Assim, requereu liminarmente a suspensão da inscrição de seu 

nome perante os órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. 

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 o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. In casu, 

tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, 

especialmente o extrato e negativação. O perigo de dano é evidente, tanto 

é 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 novamente ao protesto. 

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 a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida TELEFONICA 

BRASIL S.A., 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 10.12.2018, às 

14h00 (horário oficial 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: 1001093-88.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO (ADVOGADO(A))

MARIA NELI NUNIS MOREIRA (INTERESSADO)

KERLY JOANA CARBONERA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos 

autos documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido, no 

sentido de que o requerente em tese não contraiu empréstimo consignado 

com o requeridoIn casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis 

que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido, no sentido de que o requerente em tese não contraiu 

empréstimo consignado com o requerido ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE DECISÃO Processo: 1001093-88.2018.8.11.0059. INTERESSADO: 

MARIA NELI NUNIS MOREIRA REQUERIDO: BANCO BMG MARIA NELI 

NUNES MOREIRA ajuizou ação declaratória de inexistência de debito com 

indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada 

em face de Banco BMG S. A., ambos qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora que é beneficiária de pensão por morte, recebendo o referido 

benefício no banco requerido. Entretanto, em outubro de 2017, a 

requerente foi surpreendida com a consignação de um empréstimo, 

descontado em seu beneficio, no valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais 

e oitenta e cinco centavos). Contudo, alega que não contratou o 

mencionado empréstimo. Assim, requer liminarmente a suspensão de 

quaisquer cobranças oriundas do contrato que originou o débito em 

questão, bem como sustar quaisquer ordens de desconto, sob pena de 

multa diária. 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, no sentido de que o 

requerente em tese não contraiu empréstimo consignado com o requerido. 

Sabe-se que o empréstimo descontado pela parte requerida não é 

reconhecido pela parte autora, tratando-se portanto de valor controverso, 

cabendo ao banco requerido, parte mais forte na relação consumerista, 

fazer prova de que o aludido empréstimo foi efetivamente contratado pela 

parte requerente. Aliada à probabilidade do direito, também se faz 

presente em favor da parte autora o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, consubstanciado na natureza alimentar do beneficio 

previdenciário atingido pelos descontos, o qual é imprescindível para o 

sustento da autora, dada a sua condição de hipossuficiência. Outrossim, 

cabe ressaltar que as parcelas não pagas, se consideradas devidas ao 

final da demanda, poderão ser exigidas futuramente, com correção e sem 

prejuízo ao banco requerido. 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. Ante 

o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência e determino ao banco requerido que, no prazo de 10 

(dez) dias, SUSPENDA os descontos referidos na inicial. Outrossim, 

determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se abstenha, 

até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste Juízo, de 

enviar 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). Ao mesmo tempo, designo audiência de conciliação 

para o dia 10.12.2018, às 14h30 (horário oficial de MT). 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

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000316-06.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. D. O. (REQUERIDO)

C. P. D. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000316-06.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JOSINALDO GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: MARIA 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA Compulsando os autos, verifica-se que a 

requerida compareceu perante a Secretaria Judicial, tendo aduzido não 

possuir condições de contratar advogado. DECIDO. Diante disso, nomeio 

como advogado dativo a Dra. Cristiana Pires Diniz, OAB/MT nº 25069, 

devendo a causídica ser intimada por telefone ou perante a Serventia 

Judicial, devendo, no mesmo ato, informar se aceita o encargo e, em caso 

positivo, disporá do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação das 

pretensões defensivas da ré. Oportunamente, tornem os autos conclusos. 

Porto Alegre do Norte/MT, 20 de setembro de 2018. Marcos André da Silva 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000128-13.2018.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000128-13.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/

[Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELUZENILDA FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ADEMAR 

MARQUES DA SILVA Aqui se revela ação de divórcio litigioso, ajuizada 

por ELUZENILDA FERREIRA DA SILVA em face de ADEMAR MARQUES DA 

SILVA. Preliminarmente, defiro à requerente os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 99 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Considerando que a parte requerente afirmou estar 

separada de fato do requerido há mais de 30 (trinta) anos, não sabendo 

precisar seu paradeiro, deverá a Secretaria Judicial expedir o necessário 

para citar a parte requerida por edital, nos termos do artigo 257, II, do 

Código de Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido sem 

manifestação o prazo para resposta, nomeio, desde já, como advogado 

dativo Tiago Ferreira de Morais – OAB/MT 22588/O, para o patrocínio da 

defesa do demandado, o qual deverá ser intimado, via telefone ou mesmo 

no balcão da Secretaria Judicial, para manifestar aceitação do encargo e, 

em caso de afirmativo, deverá apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias. Apresentada resposta, intime-se a parte autora para, 

querendo, impugnar. Após, volvam-me os autos conclusos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000553-40.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINNYD S CARDOSO LAZZARI EIRELI - EPP (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1000553-40.2018.8.11.0059 BANCO DO BRASIL S.A VINNYD S 

CARDOSO LAZZARI EIRELI - EPP CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar, via DJE, a parte autora, por meio de 

seu advogado para, no prazo legal, efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

267,30 (duzentos e sessenta reais e trinta centavos) que deverá ser 

depositada por meio de guia disponibi l izada no l ink 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ Porto 

Alegre do Norte/MT, 22 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA 

GUIMARAES Gestor Judiciário

Comarca de Porto dos Gaúchos

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010026-56.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

ESTRUTURA PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (ADVOGADO(A))

JOSE POSSUMATO ALCANTARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Trata-se de petitório em que a parte Exequente pugna pelo 

bloqueio através dos sistemas BACENJUD e RENAJUD (ID 13808076). 

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem. Posto isto, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, até o 

limite da dívida, e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o 

executado deverá ser intimado para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, 

ou sendo estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da 

execução, desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema 

RENAJUD, realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em 

nome do executado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em 

Cumulação.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-23.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ FIORELLI JUNIOR (EXEQUENTE)

NILTON FLAVIO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNY ROBERT KRIEGER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. 1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não 

quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 23/2018/DF

Excelentíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Querência-MT, Dr. Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, no 

uso de suas atribuições legais, considerando a determinação contida na 

decisão proferida em 11/10/2018, no trâmite do Expediente CIA TJ/MT, n°. 

0056349-16.2018.8.11.0000, torna público o presente edital para dar nova 

redação ao item 6.2 e alterando a numeração dos itens subsequentes 6.3 

e 6.4, do edital n°. 20/2018/DF, para credenciamento de profissionais na 

área de Assistente social e Psicologia:

6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado 

aquele que tiver:

a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei n°. 

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;
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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 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°. 

6/2014/CM.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente edital.

Querência – MT, 15 de outubro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direto e Diretor do Foro

Presidente da Comissão

EDITAL N°. 23/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de 

Britto, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Querência - MT, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público a 

classificação provisória dos candidatos aprovados por meio de análise de 

currículos apresentados no período de 27/8/2018 à 28/9/2018, para área 

de Assistente Social e Psicologia, em conformidade com o Edital n. 

20/2018/DF e Portaria n. 379/2015/PRES em consonância com a Portaria n. 

177/2017-PRES.

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA PSICOLOGIA

1. EDNÉIA DE CAMPOS - 9,25

2. LUCIANE MALQUE MIRHAN - 8,50

3. LARISSA BISPO GARÇA - 2,50

4. FABIANA BACA - 1,50

5. DEUSNIRA PEREIRA DE OLIVEIRA - 0,50

CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA ASSISTENTE SOCIAL

1. SONIA MARIA MACHADO DE PAULA - 11,00

2. JULIABE BONMANN - 8,50

3. EDILEUSA SOARES DA SILVA PASSOS- 7,25

4. THAIS DA SILVA BRITO - 3,40

5. LAYANA CARLA DE OLIVEIRA MATTOS 3,00

6. ISAIAS DA SILVA MIRANDA - 0,60

Observações:

1 - Na classificação provisória, acima transcrita, constam os nomes dos 

candidatos aprovados, sendo que a classificação foi efetuada por ordem 

decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos por meio de 

análise de currículos, já com observância aos critérios de desempate 

elencados na Portaria de n°. 379/2015/PRES.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e átrio do Fórum.

Querência – MT, 17 de outubro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direto e Diretor do Foro

 Presidente da Comissão

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Edital

 EDITAL N.º 6/2018/DF - A Exma Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Fórum desta Comarca de Rio Branco, Estado 

de Mato Grosso, em conformidade com o Edital nº 14/2012/GSCP de 

16.6.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.5.2012 e c.c. Edital nº 1/2018, datado de 

28 de agosto de 2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10327/2018, em 29/8/2018, concernente a abertura de 

Processo Seletivo para o cadastro de reserva de Estágio Curricular 

Remunerado nível médio para o Fórum da Comarca de Rio Branco-MT, pelo 

presente edital Torna Público o Gabarito Preliminar.

* O Edital n.º 62018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-69.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LIL PEREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO PROCESSO n. 8010014-69.2017.8.11.0052 Valor da causa: 

$37,480.00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: LIL PEREIRA VIEIRA, Endereço: Rua MINAS GERAIS, 377, 

FIDELANDIA, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 POLO PASSIVO: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA, Endereço: , 1000, RESIDENCIAL TRÊS 

TAMBORE, RESIDENCIAL TRÊS TAMBORE, SANTANA DE PARNAÍBA - SP 

- CEP: 06543-900 Senhor(a): ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

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

de pagamento juntado ao Id. 16011407, cuja copia segue anexa, no 

processo acima indicado. RIO BRANCO, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-07.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 CARTA DE 

INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA PROCESSO n. 1000188-07.2018.8.11.0052 Valor 

da causa: $15,677.56 ESPÉCIE: [TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, Endereço: CENTRO, s/n, AO LADO DA 

PRAÇA, CENTRO, LAMBARI D'OESTE - MT - CEP: 78278-000 POLO 

PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A., Endereço: TELEMAT CELULAR, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 
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documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 09:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RIO BRANCO, 22 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000204-92.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO FERREIRA TIENGO (EXEQUENTE)

GRACE ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Código: 1000204-92.2017.8.11.0052 Vistos etc., Considerando a 

manifestação de ID 13963791 e ID 12989613, DEFIRO o pedido de ID 

12735659, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do 

artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: 1. EFETIVE-SE o bloqueio de 

conta das partes executadas por meio do sistema BACENJUD, até o valor 

de R$ 3.662,41, observando o CNPJ n° 02.449.992/0001-64 da executada 

Vivo S.A, JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. 2. Caso frutífero o 

bloqueio, que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada 

judicialmente, após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora 

online, para os fins do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se 

manifestar nos termos do §3º do referido artigo. 3. No caso de ocorrência 

do item “II” da presente decisão, se vier aos autos a impugnação, 

CERTIFIQUE-SE acerca de sua tempestividade e façam-me os autos 

CONCLUSOS. 4. Rejeitada ou não apresentada a manifestação da 

executada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, procedendo-se 

à determinação à instituição financeira correspondente para que, em 24 

(vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta 

vinculada ao juízo da execução, pelo BACENJUD. 5. Caso a penhora reste 

infrutífera, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da 

restrição, nos termos do art. 2º, §2º, do Provimento4/07 – CGJ. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-97.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SALOME DOS SANTOS (REQUERENTE)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-63.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))

JURACY RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-96.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ADELIO ASCENDINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso Inominado, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-84.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO BRUNNER (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 
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Processo: 1000323-84.2016.8.11.0053; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUIZ ROBERTO BRUNNER Parte Ré: REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. INTIME-SE o executado a pagar 

o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de quinze 

dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do 

CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE AMORIM GOMES (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000399-11.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 67,59; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: REGINALDO DE AMORIM GOMES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. INTIME-SE o executado 

a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, § 1º 

do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-67.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JESUBET RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINE BORGES GUIMARÃES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000447-67.2016.8.11.0053; Valor causa: R$ 14.080,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JESUBET RODRIGUES FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 4 de maio 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000455-44.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MILTES DA CRUZ (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerente para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 22 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-73.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADENAIR RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 22 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000635-26.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

TAYMARA DA SILVA PEDROSA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 22 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-43.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

VALTER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO RENATO PASCOTTO (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 22 de 

outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000245-56.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR CESAR DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMEU AMORIM DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

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

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1000245-56.2017.8.11.0053 Valor da causa: $1,359.92 ESPÉCIE: [NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO 

ATIVO: Nome: DEVANIR CESAR DE OLIVEIRA - ME Endereço: RUA 

FERNANDO CORREA, 228, CENTRO, BARÃO DE MELGAÇO - MT - CEP: 

78190-000 POLO PASSIVO: Nome: ROMEU AMORIM DA SILVA Endereço: 

RUA ESTEVÃO DE MENDONÇA, S/N, CENTRO, BARÃO DE MELGAÇO - MT 

- CEP: 78190-000 Senhor(a): DEVANIR CESAR DE OLIVEIRA - ME A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 
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documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO 

Data: 07/02/2019 Hora: 12:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão 

se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-59.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DAIANA PRISCILA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000260-59.2016.8.11.0053. REQUERENTE: DAIANA PRISCILA 

RIBEIRO REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos etc. INTIME-SE o 

executado a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no 

prazo de quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 

523, § 1º do CPC. Às providencias. STO ANTÔNIO LEVERGER, 29 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-97.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

JERCY GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 22 de outubro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 004/2017/DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA 

DE TAPURAH

* O Edital n° 004/2017/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANETE OLIVEIRA DE MORAES, Cpf: 

38392500130, Rg: 0526034-5, brasileiro(a), professora. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 518,65 (Quinhentos e dezoito reais e sessenta 

e cinco centavos), no prazo de Vinte Dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Protesto. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, José Carlos de Souza Cândido, digitei.Vila 

Bela da Santíssima Trindade, 22 de outubro de 2018. Antoninho Marmo da 

Silva Junior - Gestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ABDO EL KADRI, Cpf: 46502173187, Rg: 

162.226, Filiação: Mohamad El Kadri e Bernarda Pereira, data de 

nascimento: 18/05/1968, brasileiro(a), natural de Jardim-MS, solteiro(a), 

técnico em agropecuária e professor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 518,65 (Quinhentos e dezoito reais e sessenta 

e cinco centavos), no prazo de vinte dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Protesto. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, José Carlos de Souza Cândido, digitei.Vila 

Bela da Santíssima Trindade, 22 de outubro de 2018.Antoninho Marmo da 

Silva Junior Gestor(a) Judiciário(a).

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARVALHO, Cpf: 17789842153, 

Rg: 101.812, brasileiro(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 10.300,36 (Dez mil e trezentos reais e trinta e 

seis centavos), no prazo de vinte dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de inscrição em dívida ativa. E, para que chegue 

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

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Carlos de Souza Cândido, 

digitei. Vila Bela da Santíssima Trindade, 22 de outubro de 2018. Antoninho 

Marmo da Silva Junior - Gestor(a) Judiciário(a)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANETE OLIVEIRA DE MORAES, Cpf: 

38392500130, Rg: 0526034-5, brasileiro(a), professora. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.959,32 (Um mil e novecentos e cinquenta e 

nove reais e trinta e dois centavos), no prazo de vinte dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de protesto. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Carlos de Souza Cândido, 

digitei. Vila Bela da Santíssima Trindade, 22 de outubro de 2018-Antoninho 

Marmo da Silva Junior-Gestor(a) Judiciário(a)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000123-68.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILDO CARNEIRO GERALDES (EXEQUENTE)

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA (ADVOGADO(A))

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: 1000123-68.2017.8.11.0077 

CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Endereço: RUA TREZE DE JUNHO, - DE 367/368 A 1585/1586, CENTRO 

SUL, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-000 POLO PASSIVO: Nome: JOILDO 

CARNEIRO GERALDES Endereço: RUA DO PALACIO, 1, CENTRO, VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 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, 22 de outubro de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-21.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDRE CESARI NIEMENS LEAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000001-21.2018.8.11.0077. REQUERENTE: ANDRE CESARI 

NIEMENS LEAL REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Vista às partes sobre 

retorno dos autos da Turma Recursal e para requerer o que de direito no 

prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, 

com baixa. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 22 de outubro de 

2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000142-40.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO (EXEQUENTE)

THYAGO RIBEIRO DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000142-40.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: JOAQUIM LUIZ 

BERGER GOULART NETTO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1- Cite-se a Fazenda Pública executada, nos termos do art. 

910 do Código de Processo Civil, para que, no prazo legal, apresente 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias. 2- Havendo embargos, certifique o 

cartório a tempestividade, intimando-se a parte exequente para 

impugnação. 3- Ocorrendo oposição quanto ao valor, diga o exequente, no 

prazo legal, sob pena de concordância. 4- Não havendo oposição ou 

embargos, venham os autos conclusos para homologação e expedição de 

RPV ou precatório no valor pleiteado. 5- Nomeio o exequente como 

depositário do original do título executivo (certidões de honorários de 

advogado dativo), devendo zelar pela sua integridade e apresenta-lo em 

juízo sempre que intimado, sob as penas da lei. Ressalto, ainda, que o 

ajuizamento em duplicidade de execução com base no mesmo título 

executivo constitui litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeitando o infrator às penas processuais, civis, disciplinares e 

criminais cabíveis. A expedição do alvará de levantamento de valores fica 

condicionada ao prévio depósito em definitivo, na Secretaria, do original do 

título executivo, o qual deverá ser destruído, certificando-se nos autos. 6- 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Vila Bela da Santíssima Trindade, 22 

de outubro de 2018. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ALTA FLORESTA 
 
EDITAL N. 02/2018/DF 
 
A Excelentíssima Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Alta Floresta, no 
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Provimento 6/2014/CM, de 
07.3.2014, alterado pelos Provimentos 3/2018/CM e 13/2014/CM, torna público, para 
ciência dos interessados, a abertura de processo seletivo (de cadastro de reserva) com a 
finalidade de credenciar Pessoas Físicas nas áreas de Assistência Social e 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 
nas áreas de Assistência Social e Psicologia na Comarca de Alta Floresta. 
 
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 29/10/2018 a 09/11/2018, na 
Diretoria do Foro, nos termos do artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
4.1. São requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais e Psicólogos de que trata o 
Provimento 6/2014-CM: 
I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo; 
II. Ser maior de vinte e um (21) anos; 
III. Não possuir antecedentes criminais; 
IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição devidamente reconhecida 
pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na respectiva área 
profissional; 
 
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; 
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IV - cópia autenticada do diploma de curso superior;  
V - cópia autenticada dos títulos 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; 
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 Diretoria do Fórum da Comarca de Alta Floresta, 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 seguinte: 
a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos; 
b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica de 
credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos; 
d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto; 
e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, na área 
específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto; 
f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, que não seja 
na área específica de credenciamento, é atribuído 0,5 (cinco décimos) de ponto; 
g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área específica de 
credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto. 
 
6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) 
pontos previstos. 
6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de cada título, não 
se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse fim.  
6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma estabelecidos 
neste edital. 
6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será priorizado aquele que 
tiver: 
a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003; 
b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 440 do Decreto-
Lei 3689/41, 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. 
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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 6/2014/CM.  
 
7. DO CREDENCIAMENTO 
7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos 
do Provimento 6/2014/CM, alterado pelos Provimentos 13/2014/CM e 3/2018/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 6/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT n. 
9.255, de 13/3/2014, alterado pelos Provimentos 13/2014/CM e 3/2018/CM. 
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. 
 
Alta Floresta, 22 de Outubro de 2018. 
 
Milena Ramos de Lima e Souza Paro 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 
 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA/DIRETOR DO 
FORO DA COMARCA DE __________________. 
 
 
 
 
 

(nome do interessado), nacionalidade, portador do CPF 
n.º____________e RG n.º______________,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 6/2014/CM (alterado pelos Provimentos 13/2014/CM e 
3/2018/CM). 

 
Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as 

informações aqui prestadas são verdadeiras. 
 
 

____________, ___ 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: 
Nº: 

Registro na Previdência Social: 
 
 

PIS/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.º____________e RG n.º______________, declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do 
Edital n. 02/2018/DF e do Provimento 6/2014/CM, alterado pelos Provimentos 13/2014/CM 
e 3/2018/CM, relativo ao processo de habilitação destinado ao credenciamento de 
profissionais na área de Psicologia e Serviço Social para prestação de serviços na 
Vara/Comarca de _________________, que concordo com as regras estabelecidas e que são 
verdadeiras todas as informações por mim fornecidas. 

 
 

___________, ___ de _____________de 2018. 
 
 
 

_______________________________  
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ANEXO IV 
 

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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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 

EDITAL N.º 012/2018/DF 
 
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DESTA COMARCA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 

 
Torna público o gabarito provisório do Teste Seletivo realizado em 21.10.2018, a saber: 

 
Questão Resposta Questão Resposta 

 1 a 21 d 
 2 b 22 b 
3 d 23 c 
4 a 24 a 
5 b 25 d 
6 c 26 d 
7 a 27 b 
8 b 28 b 
9 d 29 d 
10 d 30 b 
11 c 31 d 
12 c 32 a 
13 d 33 d 
14 d 34 d 
15 a 35 c 
16 b 36 a 
17 a 37 c 
18 c 38 b 
19 d 39 a 
20 b 40 d 

 
Considerando o disposto na alínea b, do item 8.1, do Edital n.º 010/2018/DF, caberá recurso a 
ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias da divulgação do referido gabarito. 
 
De acordo com o item 8.2 do mencionado Edital, “os recursos deverão ser interpostos no 
Setor de Protocolo do Foro da Comarca de Campo Verde, devidamente assinados.”  
Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio, além do 
previsto no item 8.2, já mencionado. 
 
O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as provas serão 
corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
 
Se do exame de recurso resultar anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 
 
Campo Verde, 21 de outubro de 2018. 
 
Claudiomiro Donadon Pereira 
Presidente da Comissão Organizadora 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLIDER 
 

 
EDITAL N.º 23/2018-CA 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Meritíssima 
Juíza de Direito Diretora do Foro, em conformidade com o Edital N.º 12/2018-CA, 
disponibilizado no DJE 10308, de 02/08/2018 e publicado em 03/08/2018, no uso de suas 
atribuições etc. 
1. Torna público o GABARITO PRELIMINAR da prova de Credenciamento de 
Conciliador para a Comarca de Colider-MT, aplicada no dia 21/10/2018: 
 

QUESTÕES 
01 D 02 D 03 C 04 E 05 D 
06 A 07 E 08 B 09 C 10 B 
11 A 12 D 13 E 14 B 15 E 
16 D 17 A 18 B 19 B 20 E 
21 D 22 D 23 B 24 C 25 D 
26 E 27 D 28 C 29 C 30 C 
31 D 32 D 33 E 34 B 35 A 
36 C 37 E 38 E 39 D 40 E 
41 E 42 A 43 A 44 C 45 A 
46 C 47 C 48 A 49 C 50 A 
 

2. O candidato que pretender interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da prova 
deverá apresentá-lo, por meio de petição fundamentada e endereçada ao Juiz de Direito Diretor 
do Foro desta Comarca de Colider, no prazo de dois (2) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 
subsequente ao da divulgação do resultado. 
3. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 
desconsiderado o recurso em duplicidade. 
4. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontem as 
circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios. 
5. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 
6. O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados e as provas 
serão corrigidas de acordo com o Gabarito Definitivo. 
7. Se do exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 
correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido. 
8. Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 
gabarito oficial definitivo. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e 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 (Douglas Ferreira Corsini), Gestor Administrativo II, que digitei. 
 
Colider/MT, 22 de outubro de 2018. 
 
GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOBRES 
 
 

EDITAL GABARITO PRELIMINAR 
 
A Doutora Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 
Comarca de Nobres Estado de Mato Grosso em Substituição Leal, no uso de suas 
atribuições legais;  
 
1.  Torna Publico o Gabarito Preliminar da prova do Processo Seletivo para Estágio 
Curricular Remunerado de Nível Médio e Nível Superior 

 
GABARITO NÍVEL 

    
 

 GABARITO NÍVEL 
  1 B  1 A 

2 A  2 D 
3 C  3 C 
4 B  4 D 
5 C  5 C 
6 C  6 D 
7 C  7 C 
8 A  8 D 
9 B  9 C 
10 A  10 A 
11 D  11 B 
12 A  12 C 
13 C  13 C 
14 B  14 D 
15 C  15 B 
16 D  16 D 
17 B  17 D 
18 C  18 D 
19 A  19 B 
20 A  20 A 
21 D  21 C 
22 B  22 B 
23 B  23 C 
24 D  24 D 
25 B  25 C 
26 A  26 C 
27 D  27 B 
28 A  28 A 
29 B  29 B 
30 A  30 C 
31 A  31 A 
32 B  32 C 
33 A  33 A 
34 B  34 C 
35 C  35 B 
36 A  36 D 
37 B  37 A 
38 B  38 A 
39 C  39 D 
40 B  40 A 

 
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. 
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 Eu (Carmelindo Rei da Silva) Gestor Geral que digitei 
 
Nobres - MT, 22 de outubro de 2018. 
 
 
 SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES 
Juíza de Direito Diretora do Foro  
 

Disponibilizado - 23/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10364 Caderno de Anexos - 12 de 18



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÂ DO NORTE 
 
 

EDITAL Nº. 007/2018/DF 
 
 
 
 
O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público o Gabarito Preliminar das 
provas de Nível Superior, realizada no dia 21.10.2018, conforme disposto no Edital nº. 
003/2018/DF, de 13 de agosto de 2018. 

 
 
 

G A B A R I T O  P R E L I M I N A R :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Português 

01 
 

02 
 

03 
 

04 
 

05 
 

06 
 

07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

Noções de 
Informática 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

Conhecimentos 
Específicos 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

Conhecimentos 
Específicos 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D A C D 

A B C D A C D 

A B C D A B D 

A B C D A B C D 

A B C D A C D 

A B C D A C D 

A B C D 

B 

C 

C
    

A 

D 

A B D 

A B D 

A B C 

A B C D A C D 

A B C D A B C D 

A B C D B C D 

A B C D A C D 

A B C D A B D 

A B C D A B C D 

A B C D B C D B 

C 

C
    

C A 

D A 

D 

D 

C
    

B 

A B D C 

B A C D 

A B D C 

A B D A C 

A B C D A C D 

A B C D B C D 

A B C D A B C 

A B C D A B D 

A B C D A B D 

A B C D A B C C 

B 

B 

D 

B 

C 

A 

B A C D 

A D 

A C 

C
    

D 

A B D B 

A B C D B D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C 

A B C D A B D 

A B C D A B C 

A B C B C 

B D 

B
    

A 

B 

D 

C  
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Observação: 
1- O candidato que pretender  interpor recurso em relação ao Gabarito Preliminar da 
prova deverá apresentá-lo nos dias 24 e 25 de outubro/2018; 
2- Para recorrer do Gabarito Preliminar o candidato deverá utilizar o formulário 
padrão, disponível na Coordenadoria Administrativa desta Comarca; 
3- O Recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para 
tanto, a data da interposição nesta Coordenadoria Administrativa; 
4- Não serão aceito recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer outro meio 
além do previsto; 
5- O Gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados, e as 
provas serão corrigidas de acordo com o Gabarito Oficial. 
6- Se do exame de recurso resultar em anulação da questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido; 
7- Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de recurso 
e/ou de gabarito oficial definitivo. 
 
 
Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 
 
Nova Canaã do Norte, 22 de outubro de 2018. 

 
 
 

Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE 
 
 

 
EDITAL Nº. 008/2018/DF 
 
 
O Doutor Fernando Kendi Ishikawa, MMº Juiz de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar do 
Teste Seletivo para contratação de Estagiários de Nível Superior, em conformidade com o Edital nº. 
003/2018/DF, de 13 de agosto de 2018. 
 

 
ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 
 

 
CLASSIF. 

NOME  
PF 

 
SITUAÇÂO 

 
Conclusão 
do Ensino 
Superior 

1 MARTA GABRIELA ADRIANO 75,00  
Aprovada (o) 

 
Dez/2020 

2 BEATRIZ GULI FRANCISCO 55,00  
Classificada (o) 

 
Dez/2021 

3 LUANA OLIVEIRA DUARTE 52,50  
Classificada (o) 

 
Dez/2022 

4 MARIA FERNANDA MERELES 
ABILIO 

50,00  
Classificada (o) 

 
Dez/2022 

5 PAMELLA BARBOSA RÚBIO 47,50  
Reprovada (o) 

 
Dez/2022 

6 SHEILA CAROLINO FRANCO VIEIRA 42,50  
Reprovada (o) 

 

7 MARIA EDUARDA DA SILVA ROCHA 40,00  
Reprovada (o) 

 
Dez/2022 

 
 
Fixe-se o presente Edital no átrio do Fórum. 
 
 
Nova Canaã do Norte, 22 de Outubro de 2018. 
 

 
Fernando Kendi Ishikawa 
Juiz Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO BRANCO  
    

 EDITAL N.º 6/2018/DF 
 

A Exma Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 
Fórum desta Comarca de Rio Branco, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o 
Edital nº 14/2012/GSCP de 16.6.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, disponibilizado 
no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.5.2012 e c.c. Edital nº 1/2018, datado de 
28 de agosto de 2018, deste Juízo, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 
10327/2018, em 29/8/2018, concernente a abertura de Processo Seletivo para o cadastro 
de reserva de Estágio Curricular Remunerado nível médio para o Fórum da Comarca de 
Rio Branco-MT, pelo presente edital Torna Público o Gabarito Preliminar. 
 

GABARITO PRELIMINAR  - NIVÉL MÉDIO 
 

01 B 11 A 21 A 31 A 

02 C 12 D 22 C 32 A 

03 D 13 C 23 D 33 D 

04 D 14 B 24 C 34 C 

05 A 15 C 25 C 35 B 

06 A 16 D 26 A 36 C 

07 C 17 A 27 B 37 C 

08 B 18 C 28 D 38 D 

09 D 19 D 29 A 39 B 

10 B 20 B 30 C 40 D 

                                                         

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Rio Branco, 
Estado de Mato Grosso, aos 22 do mês de outubro de dois mil e dezoito (22/10/2018).  
 
Eu, (Aparecida das Dores Gomes de Almeida) Gestora Administrativo III, que o digitei.                                                           
                      
               
Rio Branco/MT, 23 de outubro de 2018. 
 
Daiene Vaz Carvalho Goulart 
Juíza de Direito e Diretora do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE TAPURAH 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE TAPURAH 

 
EDITAL N. 004/2017/DF 
 
A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza De Direito Diretora do Foro da 
Comarca de Tapurah, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal 
n.11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011 /PRES/TP, de 30 de 
maio de 2011, torna público o gabarito e resultado preliminar da prova do Processo 
Seletivo para contração de estagiários de nível superior para Tapurah, realizada no dia 21 
de outubro de 2018, em conformidade com o Edital 014/2014/GSCP, edital 01/2018/DF.  
 
1-PROVA OBJETIVA – Português, Noções de Informática e Noções de Direito - Nível 
Superior  

 
GABARITO: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C B D D C N 

U 
L 
A 

D A D C D B B B B D C D A A 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C A D B A A N 

U 
L 
A 

D A B C A C B C A A B C D 

 
2-PROVA OBJETIVA – Português, Conhecimentos Gerais, Raciocínio Lógico, 
Noções de Informática - Nível Superior em Administração 
 

GABARITO: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D D C B D N 

U 
L 
A 

C D B D A C B D D D B A D B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B D C A C A C A B C A D B C C C N 

U 
L 
A 

D B B 

 
3 RESULTADO PRELIMINAR  - NÍVEL SUPERIOR – Estudantes de Direito 
 
Classificação  Nome do Candidato  Documento de 

Identificação 
Pontuação  Nota  

01 Gabriel Ortiz Michels    2036301-0 29 72,5 
02 José Augusto de Oliveira 

Dalla Costa   
2369592-7 28 70,0 

03 Pamela Karina da Rocha   2535823-5 27 67,5 
04 Natiele Camila Freitag Lunkes   2052595-1 24 60,0 
05 Jhonatan Ramos Medeiros  1263856-0 21 52,5 
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06 Felipe Euclides Bender   2148247-0 21  52,5 
07 Antony R. Conci  de Barros  1546939-5 20 50,0 
 
4- RESULTADO PRELIMINAR – NÍVEL SUPERIOR – Estudante de 
Administração:  
 
Classificação Nome do Candidato  Documento de 

Identidade  
Nº de 
acertos  

Nota 

1 Victória Caroline A. dos 
Santos   

2924876-0 24 60,0 

 
 
5- CANDIDATOS INSCRITOS E QUE NÃO COMPARECERAM  
 
Nº 
Inscrição 

Nome Documento de 
Identidade  

AUSENTE  

09 TAMARA CÁSSIA DONATO  2407263-2-
SSP/MT  

Eliminado  

11 BÁRBARA DE OLIVERA PENSO  2267065-3-
SSP/MT  

Eliminado 

12 SORAIA LUTZ  22424121-
SSP/MT 

Eliminado 

13 MARCIELI TOMASINI  1712405-0-
SSP/MT 

Eliminado 

17 OTILIA DE SOUSA RIBEIRO  2678677-0-
SSP/MT  

Eliminado 

19 MARIELI VITORIA KERBER DA SILVA  2704965-0-
SSP-MT  

Eliminado 

21 KARINE EDINÉIA VATER DOS SANTOS 9012262-2-
SSP/PR 

Eliminado  

 
6- DOS RECURSOS CONTRA GABARITO E RESULTADO PRELIMINAR  
 
6.1 -  O candidato que pretender interpor recurso em relação ao gabarito ou resultado 
preliminar da prova deverá apresentá-lo no prazo de 2 (dois) dais úteis a contar da data da 
publicação do presente edital. 
 
6.2- Para recorrer do Gabarito e resultado preliminar o candidato deverá protocolar o 
requerimento perante a Central de Administração do Fórum de Tapurah-MT. 
 
6.3- Os prováveis recursos relativos serão analisados, decididos e caso resultar em 
anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, 
independente de terem recorrido.  
 
Tapurah, 22 de outubro de 2018. 
 
Melissa de Lima Araújo 
Juíza de Direito em Substituição Legal  

Disponibilizado - 23/10/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10364 Caderno de Anexos - 18 de 18


	CADERNO COMARCAS.pdf
	EDITAL ALTA FLORESTA.pdf
	ESTADO DE MATO GROSSO
	PODER JUDICIÁRIO
	COMARCA DE ALTA FLORESTA
	EDITAL N. 02/2018/DF

	EDITAL CAMPO VERDE.pdf
	Claudiomiro Donadon Pereira
	Presidente da Comissão Organizadora

	EDITAL COLIDER.pdf
	ESTADO DE MATO GROSSO
	EDITAL N.º 23/2018-CA
	A Excelentíssima Senhora Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Meritíssima Juíza de Direito Diretora do Foro, em conformidade com o Edital N.º 12/2018-CA, disponibilizado no DJE 10308, de 02/08/2018 e publicado em 03/08/2018, no uso de ...
	QUESTÕES


	EDITAL NIOBRES.pdf
	ESTADO DE MATO GROSSO
	EDITAL GABARITO PRELIMINAR



		2018-10-23T09:09:24-0400
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




